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lspan·ya işini müte a il zl şma yoı·ı 
halletmek için mühim teşebbüs ere girişilecek 
4vrupa , sulhunıi koruyacak . bu teşebbüsün muvaffak 
0labilmeSi Fransa ve Italyanın hattı hareketine bağlıdır 
Q • • • • • 
ll anlaşmanın Avrupa dev-
letlerini ·birbirlerine yak-

Tarihi Edirne nihayet yarın 
sabah kahraman ordumuzu 

laştıracağı sanılıyor 
~ransa Franko'yu tan.ıya~ak mı 7 

bağrına basacak 
Edirneliler Mehmetcikleri muaz
zam tezahüratla karşılamak için 

• • 
~arı. 

L 
elou hiikfuneti rü•!sası harb cephesini tcl'tlı; ederlerken 

0ndr y a 19 (Hususi)- İspan. devletler arasında ahengi br.zu. 
ı:daki kanlı b0ğuşma bü • yor. Hatta bu arada Fransa ile 

~~ bo ~ Şıddetile devam ediyor. İtalya arasındaki gergin vazıyetin 
ilıil} lt!:lışın_anın iki taraftan bi. bir türlü düzelememesi ve ingil-
"ıı .\. at•ı galebesine kadar sür. tere ile İtalya arasında 16 n;san. 
~Pa işlerini ve büyük (Devamı 6 n~ı sayfamızda) 

Südetler talim 
yapıyorlar 

t~d1 hişci!~kt. ve mO~a-
enın onune geçıl-

~ llliye çalışı lıyor 
~ ra 19 
~l~ H~susi) - Çekoslo • 1 gün ve yarın Sil!zya n Morayya. 

Sudet Almanları bu. (DeTam.ı 6 mcı a.hllcde) 
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büyük hazırlıklar yaptılar 
Yeni kömür 
Madeni 
Bulundu Orduyu yarın yoldan karşılamak üzere hey 'etler seçildi 
Bu zengin maden men· 

baında tedkiklere 
baş landı 

Son zamanlarda Anadoluda bir 
çok kıymetli zengi;ı maclenlere te. 
ıııwıüf edilmekte ve buııiardan is. 
tifade yolları aranmaktadır. Şim. 
diye kadar muhtelif yerlerde de· 
mir, bakır, kömür ve kısmen pet. 
rol membalarına rastlanmıştır. 

Bunların hepsinden azami rantlı. 
man alınabilmesi için icab eden 
hazırlıklar (Y&pılmaktarlır. 

En son olarak da Beyşehir ve 
civarında 20 k:lometre sahada 
im tidad ettiği .ın!aşı lan zer.gin bir 
kömür madeni bu1•mrnuştur. Bu 
kömür damarı tahminen 17 rnet. 
re kalınlığındadır. Fakat ame • 

- ----
' 

Toprakaltı so;rvetlerimizden: 
kömür 

!iyata halen devam edilmekte O

lup hafriyat derinleştirildikçe rna. 
denin daha zengin olduğu mey _ 
dana çıkmaktadır. 

Bundan başka yine Beyşchire 
25 kilometre m~safeJcki Manas
<Devamı 6 mcı salı i[emııde > 

Fransız hava kuvvetleri erkfi· 
nıharbiye reisi General Vilmen 

Bir hava 
Paktına 
Doğru 
Fransız Generallnln A [• 
manyayı ziyareti çok 

fayd alı gör UIUyor 
Londra 19 (Hususi) - Fransız 1 

hava kuvvetleri erkiin·.harbiye re. 
isi General Vilmen'in Almanyayı 
ziyaret etmesi büyıik bir dikkat 
ve alaka ile takib edilmektedir. 
İtalyan mareşali ve eski italyln 
hava nazırı Balbo'dan sonra Vil. 
menin Htilerle görlişmesi neti • 
cesi Avrupanın büyük garb dev
letleri arasında bir hava anlaş _ 
ması yapılması ihtimallerini kuv. 
vetlend'1"mektedir. Atni zamanda 
bu ziyaret Fransız • Alman ya. 
kınlığınna doğru bir hareket nok. 
tası teşkil edebilecek mahiyette 
telakki olunmaktadı.-. 

----
Şehirde de · 
Kız 
Kaçırılır mı ? 

Küçükpazarda bir kız kaçırma 
vak'ası olmuştur. 

Küçükpazarda Mehmetpaşa yo
kuşunda Naim sokağında 3 nu· 

marada oturan Hüscyinin üvey 
( Ue,·amı f;. tnca snhifcdoJ 

Hayatı 
Ucuzlatmak 
Yolunda 
Köyl ünün kullan· 
dığı eşyalarda ya· 
pılen ucuzluk 

Hükumetin, hayatı ucuzlatmak 
davasında, mühim bir yer tutan 
sınai mamullerın ucuzlatılması 

üzerindeki ba,Rrılar devam et • 
mektedir. Bu meyanda bilhassa 
köylümüz tarafınd&n istihlak e. 

Ucuzlatılan kumaşlar 

dilen sınai mamuıat üzerinde de 
durulmaktadır. 

Nitekim bu mamulattan biri o. 
lan kaput bezi fiatları evvelce 
% 20 nisbetinde ucuzlatılmıştı ve 
bu arada bezlerin iplik adetleri, 
ağırlıkları ve diğer evsafı teshil 

(DeTamı 6 IDCI oahifede) 

'~--.... . ~ . . - . . 

Yarın Etlirneye girect-k olan şanlı ordumuzdı.n b ir parça 

Edirnede bir haftadanberi hum. 
malı bir faaliyetle n:uaz,am bir 
bayramın lrutlulanma şenlikleri 

hazırlanmaktadır. 

Lozan muahedesi ahkamile mu. 
ahedenin akdi tarihinde Trakyada 
ihdas edilen gayri askeri mınta· 
k~·a dahil bulunöuğu cihetle bu 
güne kadar yalnız jandarma kıt'a. 

larımızın mevcudiyetile askersiz 
bir halde bulunan şehrın !Vkh 
medciğe kavuşuşu Edirneliler 
tarafından fevkalad2 m~·usim -
le bayramlaştırılacaktır. Asker • 
!erimizin EdirMy~ girişi, Trak. 
yadaki gayri askeri mıntıkanın 

ikaldırılması geçenlerde Sel~nıkte 
'De\ aırıı 6 ıncı sahi[~m1Lde) 

Istanbul festivali bu yıl 
çok canlı geçiyor 

~ 

Tanasa revüsü temsillerine 
dün akşam başladı 

• • 

So. n Te g raf ,~a bu yıl oku yaca- , "~ 
gınız romanların 4 tı .. 

-----ımmı-~~-•-m•• adlarından bir kaçı 

1 ... , 

Kalbe Giren Hırsız - Aşka Hasret - Cehennem Uçurumu - Gönül 
Avcısı Kartoş - Bir Numaralı Halk Filesu - Tam 9 sene - Kara Pen
çe - Yaogın Duvarları Dibinde 4 Yediku\e Haydudu-Esmere Yandım! 

Bu tarihi, edebi ve polisiye romanlar en büyük 
Türk muharrirlerinin imzalarını tcışıyorlar ••• 

Tanasa rövüsünün güzel bir nuınru-a~ı 

Her yıl 31 temmuzda başlayıp 
30 ağustos akşam ı sona eren İs _ 
tanbul festivali bu :;ene dün ak. 

-. 
• 

şamdan itibaren programının en . 
canlı devresine girmiştir. 
(Devamı 6 ıncı sayfamızdr. } 
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Memleke.imizde çocuk hasıalık!arı \ Mua'!'~ıe 
ve ölümleri hakkında Ver~~· 

Tedkikat yapmak 
teşkil olunarak 

üzere bir heyet 
f aalivete geçti 

------
Çecuk prevanteryomları ve azad::>baları 

açılması isteniyor 

Şehirlcrd~ ve köylerde çocuk 
ve;fiyatı, çocuk hastalıkları, do
ğum ve ölüm vakaları ve çocuk 
sıhbatı hakkında eütler yaptırıL 
ı::- sı karar!ıştmlmıştır. 

Bu m3ksad!a bir be.yette teşek
kül olunmuşutur. 

Ankan Nümune hastahansi ço
cuk hastalıkları mütehassısı pro
fesör Ekştoyn ve e~i doktor Ekş.. 

toyn, baraberlerinde çocuk has
talıkları mütehassı doktor SaJ.l_ 
haddin olduğu halde ttkikat için 

Anlııarad111 hareli.et etmişlerdir. 
Muhtclıf şeh"rlerimizde yapı

lacak >etkikler neticesinde çocuk 

sağlığını korumak için beheme

hal esaslı müsseselerle çocuk has

talıkları, çocuk prevantöryomları 

ve azad obaları tesisine lüzum 
gösterileceği anlaşılmaktadır. 

Bu y~;ıı müesseler sorulduğu 

takdirde bilhassa üvey çocukların 
neşvününıaları ve hastalıkların

da tedavilerı mümkün olacaktır. 

Yenikapı açıklarında 
bir takib ! .. 

Kendilerine taharri memuru süsü
nü veren iki mütecavizin marifeti 
Karanlıkta deniz üstünde bir kadına tecavüz 

ehnek isteyen sahtekarlar üstelik bekçinin 
kafasını da yardılar. Fakat .. 

Şehreın;nli Şül<rü ve Yenikapılı 
Raşid ;sıninde ıki kafadar eV\·.ciki 
gece Yenikapı açıklarında Bulga.. 
ristanlı HS'yrullahın sandalile ge-
1Prl~rkeıı Salıh v~ Ahmet ismın.. 
de iki gemici ile bir sandalda Mu
azzez •sm; nd~ bir kadını görmüş
lerdir. 

Şükrü ile Ra~id bunı.arın bin
d:ği san:lalın yanına yanaşarak: 

- Biz taharri memularıyız!. .. 
Bir kadın arıyoruzo diye kibr;ti 
yakıp Mu~!<?th yüzüne l:akmış.. 
l:!'t'dır. Bu sırada Salihin seıılen

mesile sahılae bulunan Sa!Jı 

Kumka;ıın•n filikası da gelmiş 

Salih ıle Ahmet Muazzezi san
dal~ı ya:nız bı:rakarak fil:i'<aya 
binerek ayrılmışlardır. Muazzez 

sandalda yalnız kalınca Şükrü ile 
Raşid '<~ndı sandallarından Mu
azzezin bulunduğu sandala atlı.. 

ıyarak ka1•ııı dövmüşler parmak
larındaki yüzüğü alm:şlar ve sar. 
kıntılığa başlamışlardır. Kadının 

feryadı üzerine sahilden sand~ 
ile gele!1 polis Şakir ile Langa 
bekçisi Bilal ıki haydudu yaka

lamak :~temişler, gözlerı karar
mış olan Şükrü ile Raşid kürekle 
bekçi BC!alııı başını yarmışlardır. 
Şükr1 ile Raşid yakalanarak 

adliyeye verilmişlerdir. 

Küs!ln mütecavizler şımdi hem 
yalnız kalmış bir kadına 

ve hem de polise tecavüz etmenin 
hesabını verecek ve cezasını çe
kecektir. 

KOÇOK HABERLER 
*)ltıil)l.:i •ile aramızda mevcud 

ticaret ve klerinı; anlaşmasının 

daha iyi bir şekilde işlemesini 

temin içın; ey1illün birinde An _ 
;<arada bir toplantı yapılacaktır. 

Bu toplantı da İtalyadan gele
cek olan ticari bir heyet de bu
lunacaktır. * Moskova büyük elçimiz Ze
kai Apaydın izinle memleketimi.. 
ze gelmiştir. * İzmir ve Adanaya eylulün 
ilk haftasında hava seferlerine 
başlanılabileceği ümid olunm~k
tadır. 

* Divri.lrle Çaltı arasında 1711 
numaralı yolcu treninin makinesi 
yoldan çıkmıştır. 

Bu yüzden tren 6 saat teahbur 
etm:şttr. Hiçbir basar v zarar yok.. 
tur. 

* Birkaç gündenberi şehri -
mizde bulunmakta olan gümrük
ler umum müdürü Mahmud Ne
diın Gündüzalp dün Ankaraya 
avdet etmiştir. * İlk tedrisat umum müdürü 
İsmail Hakkı dün Ankaradan şeh 
rimize gelmiştir. Mumaileyh ev_ 
velce de yazdığımız gibi birkaç 
güne kadar bazı tedkikler için 
Rusyaya gidecektir. 

Tapu 
dürü 

urr.um n1ü· 
Şehrimizde 

Tapu ve kadastro umum müdü
rü Cemal Eren İstanbula gelm·ş
tir. Genel direktör İstanbul sicil 
grubu müdürü Agiıh Bilgin Alp 

ile göriişrnüş ve hpu sicil muha
fızlarının faaliyeteri hakkında 

izah.at a!nıtştır. 

ONU;BENv 
• l30GDUH 

AŞK, HEYECAN ve İHTİRAS ROMANI 

Tefrika 
N . 7 ~ 

Kıskançlıktan hangi kadın hoş.. 
lan mazdı ki.. 

- Bu kıskançlıktan, beni çok 
se\•diğinizi anlıyorum, Gültekin 
Bey! Ben de bunu umuyordum 
sizden. Fakat, benimle biraz y11-
mu~ak konuşunuz. Vallahi çok 
sertleştin,z birdenbire. 

Ve kaşlarını kaldırarak, bir ço
cuk gibi mırıldandı: 

Vallahi krırkmıya başladım 
sizden. O ne bakti; öyle?! 

- Güvertede kim vardı ha .. 
söyle bakayım? .. 

- Kim olacak ayol?! tanımadı-

v ezan lakender P, 
SERTELLi 

ğım bir sürü adam. 
- Bizim geveze korıışu da ora-

da mıydı? 
- O da kim? 
- Hani şu şarkıcı başı .. 
Ayten güldü: 

- Yakından görmedim ki onu. 
Tanımıyorum bile. Hem benim 
öyle geveze herülerle işim yok. 
Ben şimdi, bir tPk hayal peşinde 
koşuyorum: Gültekinle Venedik
te yaşamak. Bu hayalimin tahak.. 
kukuna çalışacağım. Başka bir 
saadet, başka bir zevk tatmak is -
temiyorum hayatta .. 

Maktuiyete 
Bağlanıyor 

Muamele vergisı h ~kkında şeh.. 
rimizde tedkikler yapan varidat 
umum müdürü Ismaıl Hakrl:ının 
reisliğindeki heyet, ağ:ıç sanayii 
üı.erindeki ted.'<iklerinı ikmal et
m;ştir. 

Neticede; 35 san 'at şubesine ay
rılmakta olan ağaç sanayi.inden 
12 sinin maktuiyete raptı, 23 ünün 
de muamel.! vergisinden istisna 
olunmaları için Heyeti Veklleden 
karar alınması muvafık gcrül _ 
müştür. 

Dün marangozlar cemiyeti ki. 
tibi umumisi Bay Fuad Teze: ile 
cemiyet reisi Alaeddin iki maliye 
memuru ile makt?.ı vergi alınacak 
olan ağaç sanayiine aid imalat _ 
hanelerinı gez0 rcri: matrahlarını 
tesbite başlamışlardır. 

Zafer ve tayyare 
Bayramına 
Hazırlık 
30 Ağustos salı günü 
için muhteşem bir pre 

je hazırlanıy0r 
30 ağustos zafer bayramı ha -

zırlıkları başlamıştır. 

O gün ayni zamanda tayyare 
bayramıdır. Her iki bayram için 
de muhteşem bir program tertib 
olunmaktadır. 

30 ağustos salı günü şehrimiz... 
de kahraman ordumuzun bir za_ 
fer geçidi yapılacak, bunu mek.. 
teblerle teşekküllerin ve muh -
telif esnafın ve tayyare timsalle
rinin teşkil etti~i büyük bir alay 
takib edecektir. 

O gece zafer ve tayyare bay
ramı münasebetile birçok tezabü. 
rat ve gece eğlenceleri yapıla -
caktır. 

Biletlerin "gitme,, 
Kısmı yerine 
"Döıme,, parçasını 
Verenler .. 

lk tısad Vekaleti halkın 
mağdur almaması için 
güzel bir karar verdi 

Akay vapurlarile seyahat eden 
ve gidip gelme bilet alan yolcu. 
!ardan bazılarının iskelelere çı -
karken cgitme• yerine cdönme• 
parçasını verdikleri ve cdönıne• 
kısmını; her nasılsa cgitme• za.. 
manında kullanmış oldukları an
laşılmaktadır. 

Bu kabil yanlış bilet verenle -
rin ellerindeki bilet parçaları ka
bul edilmediğinden üstelik 2 inci 
defa bilet almağ.ı mecbur kalma.. 
!arı Wimatnam~ iktizasındandır. 

İktısad Vokaleti bu kere halkın 
mağdur olmaması için yeni bir 
karar vermiştir. 

Bu karara göre her 2 parça da 
muteber olacaktır. 

Gültekin bıt cevabdan memnun 
olmuştu. Birden ayağa kalkarak 
genç kadını kucakladı: 

- Ayten! Ben senin aşkından 
emin olmasaydım, seninle yola 
çıkar mıydım? Fakat, beni mazur 
gör .. seni cidden kıskanmıya baş
ladım! 

* 
Gaştayn vapurunun yemek sa. 

lonundayız. 

Yemekten yeni kalktılar. 
Gültekin, Aytene soruyor: 
- Bir likör alır mısın, yavrum? 
- Teşekkür ederim. Sen içer-

sen ... 
Gültekin garsona seslendi: 

- Bize iki kuJntro getirir mi
• • sın ... 
Garson başını eğerek çekile!'. 
Gültekin: 

- Bu, İtalyanlaıın papaz içki.. 
sidir, dedi, ben çok severim. Li.. 
mon, mandalina kabuğundan ya
parlar. Ve oldukça keskindir. 

Tefelsüf 
NAHİD SIBRl -Ankarada muayyen mesafeler 

arasında oturan ve işi o
lanlar birbirlerini mübalil. -
ğasız her gün bir ve hatta 
bir kaç i<e·.·e gördükleri için, her 
gün görül<'cı bu insanların nasıl 
yavaş yavaş, fakat bir gün dur
m,yan ve ağırlaşınıyan bir tarz
da, nih•yetinde ihtiyarlık ve ö
lüm bulun.1n bir yolu takip edib 
durdukları farkedilemiyor. Fakat 
senelerdımlı<'~1 uwnca fasılalarla 
geldiğim uçsuz bucaksız istanbuL 
da, bazan ~·ıllar geçtikten sonra 
rastgeldiğim tanıdık veya tanı
madık çehreler de _ ender is'is.. 
nalardan sarfınazar bu hazin ve 
mukaddCT vaziyetin bütün izleri· 
görüyorum. tanıştık] anmia dıu

rub hasbıhal ediyoruz: 

- Nasılsın yahu? Pek iyiılin 

maşallah. Vallahi hiç değişme
mişsin! 

- Asd sen değişmeınişs:n ma
şallah! 

Halbuıti o da değişimiş ben de, 
hem de ne türlü! Ve her ikimiz 
de, belki kendinizde bütün hudu
dile fark etmemeğe çalıştığımız 
harab:i!yi muhatabımmın yüzün
de ve büt'in hüviyetincre en kü
çüJ< çizgıyi de kaçırmadan fark 
etmiş bılıunuyoruz. 

Aqrıldıkten sonra ise mırılda.. 
myoruz: - ne kadar da çökmüş 
zavallı! 

Ya kendimiz? O esnade kendi 
halimizi unutuyoruz. çocukluğu_ 
nu ve gençliğini hatırladığımız 

Sşinanın bu uzvi inhitatı bize ga
rip bir huzur ve ümid veriyor. 
Bizim onun için söylediğimiz şey 
yalan olduğ.ı halde, onun bizim 
için söyldiğlni belki sahih de zan 
ederek, garip bir huzur ve ümide 
kapılıyo~uz. Garip, gülünç bir hu.. 
zur ve en•niyet: 

Lakin o da olmasa hayat olmı
yacak. 

Tehdidten 
Mahkumiyet 

Bursada yüks~'.t sesle yahudice 
konuşmalarına klzarak nazika • 
ne ihtarda bulunan Orhanelı mu
allimlerinden Bay Ahmede karşı 
tehdid ve hakar<?t ettiklerL>ıden 

den dolayı sulh ceza mahkeme _ 
sine verilen 2 Yahudiden terzi 
Y ako, dün 30 lira para cezasına 
mahkfun edilmiştir. 

--0--

Sarıyer tapu sicil 
muhafızlığı 

Sarıyer kazaı;, tapu muhafızlı
ğına İzmir 3 üncü mıntaka sicıl 

muhaiızı bay Behcet Emrin geti

rilmiş ve onun yerine de denizli 

sicil muha!m bay Faik Çevik ta
yin olunmuştur. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiii-.: I 

KALBE 
G i REN 
HIRSIZ 

- Hiç içmemiştim. Mide lioz
maz, değil mi? 

- Bilakis mideyi tashih eder . 
Gültekin cebinde bir puro çı -

kard: 
- Salon epeyce kalabalık .. 
- Bu yolcuların hepsi de İtal-

yaya mı gidiyorlar acaba? 
- Zannetmem. Yarın Pireye 

uğrıyacağız. Bunların birçoğu Yu.. 
nanistana gidiyorlar. 

- Kaç gün sonra varacağl2' Ve
nediğe? 

- Beş gün sonra .. 
- Kalacağımız oteli şimdiden 

tasarladınız mı? 

- Şübhesiz. Britanya otelinde 
kalacağız .. 

- İngiliz oteli mi? 
- Hayır. Sadece ismi İngiliz. 

Maamafih bütün İngiliz seyyah.. 
!arı bu otele gelirer. Çok temiz,, 

·bir oteldir. Ben her zaman orada 
kalırım. 

- Venediğe haı eketinizi Mısı
ra yazdınız mı? 

Garsonların yüzde on.arı 
Belediye hayatı ucıızlalmak ""rl 

· · ·· d ı ·· .. Almanya'da aı; ıçın yuz e on usu unun tarnamen .8 ·ar m;anevr • . ıı1 
kaldırılmasını lüzumlu buldu Yazan: Ahmed şukriİ r--~ 

Garsonlar; senede 100 bin fi rayı bulan 
bu işde idare hey'etinin biraz faaliyet 

göstermesini istiyorlar 

Garsonlar tar:ıfından lokanta ve 
içkili lokantaların müşterilerden 
alınan yüzde 10 !arın kald•rılma_ 
sı veya kısmen tayyare cem(ve _ 
tine terkolunınası hakkında muh
telif cereyanlar mcvcud bulundu
ğunu yazmıştık. 

Bu hususta Belediyece tedkik _ 
ler yapılarak hayatı ucuzlatmak 
yolunda garson yüzd~ onları fü_ 
zuli görülmüş ve bu :yüzd~ onların 
tamamen kaldırılması muv.afık 

bulunınuştur. 

Gazino, lok•nta ve b:rahane gi
bi yerlerde yiyip içenler, yalnız 
bu borçlarını ödeyecekler ve üs
telik bir de garsonlara artık yüzde 
10 <tiye bir şey vermekten kur • 
tulacaklardır. 

Eylıilden itibaren bu usul mu.. 
hakkak İstanbuldaki bütün bu ka.. 
bil müesseselerden kaldırılacaktır. 

Her sene !stanbuı halkının bu 
suretle keses.inden çıkan ve füzul! 
olarak garsonların cebine gıren 
paranın 100 bin lirayı tt<:avüz et-

Bazı memurlara 
işten el 
Çektirildi 

tiği anlaşılmıştır. 

Ancak yüzde onların 1 ünü mü
essese sahibleri garsonlardan al _ 
dıklarından bctt1bı bu yekundan 
bu nisbeti de düşmek icab etmek. 
tedir. 

Garsonlar, evvelce cemiyetle -
rine müra~aa t ederek yüzde on _ 
!ara ınüesse•o s~hıblermin karıŞ
mamac•n!n teınınini ist~mişlerse 

de nıaalesef cc ın~yet idare heyeti 
bu husu~-t,. azasınıt nafi ol?cak 
müsbet bir faaliyet göstermemiş.. 
tir. 

Şimdi garsonlar; yüzde 10 usulü 
kaJ.ktıktan sonra müessese sahih
lerinin kendilerim muayyen bir 
ay lığa bağlamal:ırını isemekte bu 
suretle patronların el'nde oyun _ 
cak gib! kullanı !maktan kurtarıl
malarını beklemektf'd ;, lP.r. 

Bu hususta cemiyet id1re heye
tinin de daha fazlı siikı':t etmiye_ 
rek biraz harelrnte geçmesi ve ar
tık faaliyet göstermesi ısrar _ 
la arzu ve temennı olunmaktadır. 

Tapuda 
Yeni tayin ve 
Terfiler 

Orman mühendis ve 
memurlarının y<i>lsuz

Jukları görüldü 
[ 

Sicil muhafızları ara. 
.;ı .1da bazı değişiklik

ler yapıldı 
Orman umum müdürlüğü, or

man işle;·· .oaekı !YOisuzlukların, 

önüne geçmek için çok şiddetli 
tedbirler almaktadır. 

Bu cümleden olmak üzere ba
zı mühendis ve memurlara işten 
el çektirilmış ve bazılarına da, 
sicillerine geçecek şekilde ihtar
da bulu:ıı:.ıu~tur. 

Memur Nuri, zimmetinepara 
geçirdiği için, Çine orman saha 
mühendisi Hasan Kılıcın da, mm. 
takasında tezkeresiz makta har:
eine çıka a ağaçları damgalamak 
suretile ve mukavele mıntakasın
da yaş ve yolsuz olarak kesilen 
ağaçları gördüğü halde ormanı 

gezme1en usul hiliitına ağaç ke
silmediği yolunda zabı tverakası 
tuttuğu ar.laşıldığı için işten el 
çektirilmiştır. 

Gene Çine ormanında bu hadi_ 
!erin vukuı..nc!a n haberdar olma
sı icab<ı<lc:ı bö!ge mühendisi En.. 
ver Öztü'k bu muamelatın k'Jıı
trolunda gösterdiğı lilkaydıden 

d<ılayı sictl 'n~ geçmek şartile ih
tar almqtır. 

Seksenlik ihtiyar mer
divenden düştü 

Büyükderede RO yaşllrında Fat
ma isınimle bir kadın evin merdL 
veninden inerken düşerek muh
telif yerlc·r;rıden yaralanmış has_ 
tahaneye kaldırılarak tedavi al-
tına alınmı~t1r. 

- Gültekin derhal kendini top
ladı. Azkalsın: 

- Ne münasebet?! 
Diyecekti. Soğuk kanlılıkla pu

rosunu içerek: 

- Aileme bir şey yazmadım, 

dedi, eğer ufacık bir mektub ya.. 
zarsam, büyük zararını görürüın. 
İhtiyatsız bulunrnıya gelmez. Ve
nediğe sökün ederlerse rahatınız 
kaçar. ğlenemeyiz. 

- Avrupaya seyahatinizden hiı; 

kimseyi haberdar etmek niye tin
de değilsiniz demek? 

- Evet. Henüz böyle bir niye
tim yok. Maamafih, belki Vene
dikte fikrimi değiştiririm. 

Ayten. ortada dolaşan şişman 
bir İtalyan tüccarnı göstererek: 

- Ne şen adam, dedi, mütema
diyen yemek yedi.. şimdi da haz_ 
metmek için oturmuyor .. dolaşı

yor. 

- Tanıyor musun onu? 

(Uevaım var) 

Tapu ve kadastro sicil muhaiızlık 
!arı arasında ba'l terfi ve nakiL 
ler yapılmıştır. 

Bu meyandı heşiktaş tapu si
cil muhafızı Celil Adana da ye
ni teşkil olunan tapu s:cil muha_ 
fızlığına ve beşiktaş tapu sicil mu
haiızlığına d.ı Samsun tapu sicil 
muhafızı Ruhı Üsküdar tapu si. 
cil muhafızı buy Nusret };!azık 
kadastro müıli:ırlüğüne ve Üskü
dar tapu sicd muhafızlığına An.. 
ikara tapu s:c'l muhafızı Esref 
Bursa t.ad1>trJ müdürü Halit 
Edirne kad' >lro müdürlüğüne ta
yin edilr.ıişl•rdir. fstanbul kadas_ 
tro fen Memurlarından Zahid • 
de Ankara kadastrc; fen memur_ 
luklarına tay!n edilmişlerdir. 

Ağaçtan düştü 
Üsküdarcia Glzhane sokağında 

oturan Haşim oğlu Nureddin ce_ 
viz ağ~cından düşerek ayağından 
ıraralannı:ş Nümııne hastahane
sine kaldır:ı:ıra.< tedavi altına 
alınmıştır. 

Benzin kamyonu kü. 
çük bir çocuğa çarptı 

Şoför Saliihaddinin idares;nde_ 
lci benzin yüklü kamyon Çarş•ka
pıda J an isınır.de 12 yaşında bir 
çocuğa çarparak muhtelif yer -
!erinden yaralanuştır. 

Arkad~;;;ı taşla 
yaraladı 

Saııutyad-ı Hüseyin isminde 
bir çocuk attığı taşla sokakta oy_ 
namakta olan arkadaşı 12 yaşında 
Mustafayı başından yaralamıştır. 

Ustura ile yaraladı 
Yeniş~hide oturan Mehmet 

oğlu Kasım evine gitmekte ıken 
ötedenoeri arası açık olan Manok.. 
yan ve arkadaşt Apustol tarafın.. 
dan ustr.ı ile yaralamışlardır. 

iş yüzünden ka vga 
Fenerbahçed-.? kimyag-.?r Mus

tafanın ıyapısında çalışan Ahmet 
ile Hüs::y in iş yüzünden çıkan 
kavga netic:esinde biribirini vara.. 
lamışlardır. • 

* Çankaya kaymakamlığına; 
Üsküdar kaymakamlığında biı _ 
yük muvaffakiyetı görülen Lali.. 
fin, Üsküdar kaymakamiığına da 
Şile kaymakamı İhsanın tayin O

l~dukları alBkadarlara bildiri! -
miştir. 

a s00 
Yazın ortasından sonr te J!' 

hara kadar her uıeın.ck:.ı ,ır 
keri manevralar yapılrrı [Jl1l''1· 
denberi taamül halinı a ;ııı 

. nerı ~ 
Bu manevralac" da bı.r e!tl'"''r 
tecrübesi olduğıına goce, 1ı ~ 
o devlet iç.in harb iht;rııa ıtfl' 
hudutlarda yapılır. tta!Y~ ~ 
!erden beri, şimalden gel ·ııe 1~ 
· t·ı· d k ıec"U ıs ı a or usuna arşı 

pardı. dıt· il' 
Sonbahar yakizşınaklJJ tl~ 

naenaleyh Avrupa devl~·e ~ı 
orduları, donanmaları "Jel,+ 
kuvvetleri harekete geçrrı .:,. .. <" 

k •• d" lPr (.•'"J· ya geçme uzere ır - · 'fırt' 

İng.lizler, dokuz yuz 13~a~ .<' 
iıjtirakile biı" hava mane ~pıtı\ 
tılar. Fra•1sanııı Alp . , ~:~• 
Cumhurr~:si Liibrön ·ı:ın ııcrııbelt 
da bir ta:.C•ın askeri 1~1110 11 
yapmışlardır. Motöriı~ \ıııl' ~ 
rino fır1<as• İtalya J{ra ,r.~ 
Mussolini'n in önünde ;~, ıf 
yaptı. Şimdi de AlınanY 
nevraları ba•:bmıştır. (>' 

' ıar• · · 
Gerçi AL'Tlar. manevra. bl~· 

karda saydı{•mız askerı ~ ıcı61 
ile mukayese edileın;:ec~ t< f 
büyüktür. Verilen haber ei)Ç f 
manevralar~ bır ınilyO~~ı&I 
elli bin aske• iştirak et·n ,-e ıl~ 
Fakat geçen sene Hitıerı /.~ 
solini'nin önünd~ yarı!all .Ji ;§. 

d bdeb' · manevraları dM.a e bUsıı" 
Bu seneki manevraların • '-'. 

Yeti Almanvach mecbıırı . .-il' , • a.,11." 
Hk kabul edildikten sonr ~ 
fa olaraiı: birçok ihtiy~t .~ 8)1Jl1 
mn da iştirakınde ve s:V: 8~' 
de vazife verilmesind"dı!·ı ;sıı; 

·ste •h artık her memleketin 1 ~il" 
mez kabul etmiye mecb0.'ııJ a' 
ctopyekun harb• in tecrıı 

1 

l\fYor. .8 Jı!· 
Bir taraftan bu ınarıe:" il f 

ğer taraftan da Gör•ng ır. nı"' 
kellefiyeti iı:anıınilc toP1;ın ~: 
kaç yüz bin ışçi tarafın u~~~, 
manyanın şark ve gorb h :1'I 
rında istihkamlar yapıl~sn' .f 
tarafta bir asabiyet me) ,ııe!o". 
tirmiştir. Bu asabiyeti!' ~ter" 
kili derecede vazıhtır. ııı.ıı 

b·r ıs . 
yonal münasebetle~ .. ' uıc dl'. 
danberi gerg•ndir. J3UY • 11 ~ıı 
!etler arasındaki anJoş'll'0ıı~ ı~ 
rın iki temerküz noJrtası 

1
,1 . ', 

panya ve Çekoslovak~· 1 >(. . 
rrıı; f•" hafta içinde ha,_vli karış e •ır . 

panya meselesi, tngı!tcr ııSI . 
ya arasındaki itilafın ıfTl geıitll 
rine kısa Mr salah d,.vrı 

1 
,ııı' ·ro e, 

ten sonra tekrar vah· . çe~ 
Franko, gönüllül.,rin gtrı-crı". 

b'le' · mesi teklifine cevab 1 efJ''"pf 
Fransa İtalyanın te1<r3r rrı'"' ~ 
ve harb malzeme>i yol'~ ·a b~ .ııl 
ladığını iddia ediyo<. ita l f.ı"..ı 

,_ vor· '" nadları cevabsız 'Jıra• 1• rr~ 
hududunun açılması W? 1·ır;; 
hükumeti üzerine taZ)"'~e·ıi 
maktadır. İspanıva rnese ._ıitl.· " 

·rfTl• rar had bir safhaya gı :pe ,p 
Çekoslovakya ınescle\11 ;1ıfı. . ....,,r. 

ce; gerçi Lord Runs'"' , J11c JJ'1 
göndeilmesi üzerine b~ ti. f

11
• 

de bir salah his9Cdı:~·~arlar i 
ilk günler, bütün alaka jlJıV , 
rafından iyi kabul göıeıı ,8ııı'1 

ve heyeti hakkında s~rıpııeid f 
!arda Almanlar bazı ş~rP '" JI' 
har etmiye başladılar. di ifl'..ı1 
ki Avrupaya aid iktıS<l -~ ııf', 
ler bahis mevzuu ol.~"gııı'ı/ 
Almanyanın gösterdı~ı rC• !>,; 
yete bir misal oımai< uıe1eıin",,ı 

n hr, ·çır 
gazeteleri, Runsima rıcr':..ır 
iktısad ve ticaret ek5~u c1'W ı': 
şüphelenınektedirlçr. deli ıb'.r 
lerin, siyasi bir ınes<le ıcsiıe ,ııf 

rııeSC şt"',, olan Çekoslovakya . ( ~· 

ğil, İngiltere ticarc~ ~:diJ etı1'11 ıı 
için Prag'a ge!diğlnı ı 0091118,ç' 
tedirler. Bu isnadlar :R Jı ıorı•;..ı~ 
çalışma şartlarını aıı~arı•• 50 y' 
mıştır. Uzakşark buh dalıİ itil l 
1erle Japonya aras'.n {i.l1ıfll l 
imzası üzerine baylı ~:a• bl'J' 
Fakat bunu da muv• ktuf· b~ 
tarek addedenl~r ço 

1 
,111ıl1•. • 

vra " e•· 
İşte Alman mane ı:ıraft' t;Ô) 

sırada yapılması 1ıer 1;,ıc~11ı/ dişe doğurmuştur.. fıe yilıb1 
/ 

le bir ~tmosfer içınd ,,ılb ~ 
<l . 

askerin t.ocrübe yaptıl •chli~c f' 
tehlikelidir. Fakat bt1F;~0 sı 1 pl 
edilmemelidir. Bazı · ıe ıoll 

5;ılıl 
(Devaaıı 6 pırı 
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Piyasada 
938 fındık rekoltemizin çok nok· 

s1n olduğu anlaşılıyor 
i(Ullu ÜZÜM VE TÜTÜN REKOLTE. 

938 
LERI DE ÇOK tYIDIR 

fmd>klarımı:z. ihtıyaç nisbetinde 
getirmeiı: ve geçen yıl olduğu gibi 
yok pahasına bu çok küçük malı.. 

Kadrköy ve 
Haydarpaşaya gece 
Yarısından sonra da 
Vapur işliyecek 
Yalnız bu postaların 
bilet ücretleri yarı ya

rıya fazladır 

Tarihi olan şey 

~ Yllı fıı:dık rekoltesinın saır 
t!tıg, a nıs?etı~ çok noksan zuhur 
!1lııııtı~P!ı.an ta.!ıminlerden anla
lfı1 ~ lln yılın noksan rekoL 
~ de ınüstahsı1 köylüyü ve 
ı,1,... esnafı inkisarı hayale uğ-

"'"'lhr y 1 ldı>tt b: ' a nız şac·"nı memnu.. 

sulil elden çıkarmamak, yüksek 
fiatlarla 33t'P memlekete hariçten 

fazloa para g:rmesine çalışmak 

Kadıköy ile İstanbul arasında 
mevcud son vapurlara ilave ola.. 
rak, gece yarısıadan sonra da se. 
fer yapılması kararlaştırılmıştır. 

Yalnız bu ilave seferlerin bilet 
ücretleri _ diğer memleketlerde 
olduğu gibi - ··~ dE 50 fazla ola. 
eaktır. 

Hapishane binasının tarihi 'olup 
olmadığı münak~ası tarihi biT 
münakaşa oldu. Mimarlar ve bu
raya bir Adliye sarayını yakıştı. 
ranlar bnanın hiç bir tar:hi kıy

meıı olıııadığını söyıedıler, tarih. 
cilerle müzeciler de aynı binanın 
tarihi bir kı;ı meti haiz olduğu ü
zerinde ısrar ettiler. şiındıki hal. 
de henü? daha binanın yıkılıp yı
kılmıyacağı katiyetle bell. değil. 

Yalnız yıkılsın diyenlerden dinle. 
dikleriıııiz tarzı in~a, harç, kom
pozisyon ve etrafile ahenk ya. 
pıp yapmadığı noktaları üzer.in
de dolaşan mi.iıalealara müncer 
olmaktadır. Yıkılmasın diyenler. 
derı bir mimar da çıkıp: 

fllıdı~ .r c~he; varsa o da: bu yıl 
İuıuş .. ınınıruJi1nür1 en az 40-15 
~ uıe,,n,i~.:ı satılacağı şiın.. 
~ta~k: teklifltrden anlaşıl-
t· . 

it ~ ınüstahsh mahsulünü arz 
~"say ep kaidelerine tevfikan pi. 
be14i a ge\irirs~ fındık fiatlarının 
'ile( ~·{i5 kurı.şa kadar yüksel. 

l'tııd ıına!J çok kuvvetlidir. 
ı't istihsal merkezlerındc 

için fındık yet~tiricılere fll(.dalı 

öğütler verilmektedi · 

Kuru ü~ü:n rekoltes;ne gelınce: 
bu sene re!tıılt!'lın tahminle-rden 
daha fazla olacağı ve kalite itiba
rile iyi cins kuru üzüm alınacağı 
anl~ılm1ktadır. 

Tütün mahsulümüz ise geçen 

«>neye na~•"an azdır. Tütün zer. 
iyatının tahd ii ile gelecek yıllar-

da bu mıkdar daha azalacaktır. 

~ehrimizde kadastro çalışmaları 
~ 
~rıer nahiyesinin ve Burgaz ada-

sının kadastrosu bitti 

ı~'ll~lıada ile Haraçcı ve Demirhun mahal-
eıınde 15 Ağustesta faaliyete baş~anıyor 

~astro birinci mıntaka tara. Mustafa paşa, Haydar mahallele

' 1 Yapılmakta olan Burgaz j rinin beyannameleri tevzi edilmiş 
l<p4 ın kadastrosu ikmal edilmiş dünden itibaren kadastrosunun 
'<iıipı~~'1 senetlerinin çc-ğc da tahdidine başlanmıştır. 
bi· ıııc dağıtılnustır. 

1"'1,e;r taraftan bu mıntaka ta. 

'~1 E:ınalıadasının kadas
l!ııı ~ ait hazır Jıklara başlan. 
ıı:,_ ·1 erııliı~< sahiplerine bevan-
. "'~ er· . • it' ı tevz; edilmı~ ve kadas.. 

llq ~ıı. tahdidine başlanmıştır. 
~'~e ' ırıuci rnıntaka tarafından 
'y tnıılıi.yesi dahilinde küçük 

~~ni iş 
ı.ı•tıaınnameleri 
azır 

iş d~ire :-:- · • 
sı rtıs mua vını 

ı1 !~hrirnize geidi 
~liıı "esi reısi muavinı Kt'ma
~tııi~k §Chrimiz•~ gelerek iş 
llı'l\ır e ıne-,,ıgu, olmağa başla. 
ti . 

ıli; N'lt" 
tı IJı· 11 nıı'ltak ı amiri Hulusi 
~ o:~~ileyhe izahat vermiştir. 

~11-0ııııı rı Yenı nizamnamelerin 
~ti! anı.arada hazırlanmış 
~lıııl anlaşılm~ktadır. 

);ıı b,~tda., ilk önce; İşçin•n ha. 
llı)~i ~~~ındın büyük ehem. 
' · , ı.ı: !>ulur.an sıhhat nizam. 
lo ·ehliğ \'e tatbik olunacak. 
''!~~· 

ıı:ıe t . . • w 

tıı amırcısı agır 

b~:.:~~e y~ralandı 
il>,, .4.ra:ıe~-u Bahaeddin ısmınde 

~•~ile, "'ll'mde bir fabrıkada 
7ı ta~· 

lıı lliıı il ... ,r etmekte ikt-n ma-
)~tJ Zerine duşerek muhte. 

\: ld 
ı... ., .. er. ağır ;urette "<d-

·~i a~astahaneye kaldırılarak 
•H1·l 1 • a ınmıştır. 

i SON TELGRAF'm 

Kadastrn;;u ikmal edilmiş olan 

Fener nahiyesı dahilJndc yalnız 

şu iki mahalle kalmıştı: 

Haııarçı KaraMehmet, Demir. 
hun mahallelerinı".l de 10 Eylülde 

askı müddctlr. nihayet bularak 

sah.iplerin·· çaplı tapu senetleri 

verilmeğc başanacaktır. 

lstanbul- Edirne 
Yolu 
Ağaçlandırılıyor 

Bu iş için 10 bin lira 
gönderildi 

Nafıa Vc!<.iletı. İstanbul - Edir-
asfalt yolunun 2 tarafını sğaçlan
dırmağa karar vermiştir. 

Bu munascbetıe ilk parti olarak 
20000 ağaç dikilmesi için Nafıa 

Vekaleti tarafından Çorlu Mal 
müdürlıigiine 10000 lira gönd€rıL 
miştir. 

Samatya Kamununun .. . 
musameresı 

C.H. Paı·t ;ı Samaty1 kamunu 
tarafınd.ı'l 27 ağustos cumaartesi 
~sil T aksi::ı bahçesinde ala
froanga kısmında bir balosu verile. 
rektir. 

Balo iç~ı kom.leler tarafından 
hazırlıkb:·a başlanmıştır. 

Balo ayni zamanda zengin bir 
progranı takip edecek \'e bu me

yanda tbmJn, adan gelen artist. 
!er de muht0 l,f numaralar göstc
receklerd ir. 

Yazan: M. Sami KARAYEL 
'\lj l:a 'l'ariht tefrikası No. 68 

"şa geç yattığı halde adeti veçhile 
~ "-ı<l Sabah namazında kalkmıştı 
loıı. e Su1t,ın a b b .. 1 . 

·~e h~sb.. :. r• ın u soz erı 
"'4ıı o,. le k Ulun ıfrit olarak: 
ııı;, 'tııı b Uluınuz olmaz olaydı, 
~G" \' •rın u hale koyan o değil 
t ,•U~<lUkr başımıza gelecekleri 

ı ,e ·ı 
ıu, 0t Ort çı eden çıkacağım 
lııı1; l\urııel~lığın halini görüyor. 
1-r e '<ıfta/ ateş!tr içinde. Da -
tıııı Sultana~ .ıy ~k sürür durur
'·~ 11,,lııp b uradın köşkii her 

"· " 
0§3'ı·:or H lk ·· il ''e 1 • . a ' muş. 

'~e 0 aca . · 8<iyl . nalimiz bilmem? 
en'Yoı ve araba emir 

veriyordu: 
- Gönder bir yaver daha Çağ

lıyana bakalım .. 
Arab; böylelikle bir yandan 

Valde Sultanı, bir yandan da Çeş. 
midili teskin edeceği mdiye sa -
bahı yapmıştı. 

Çağlıyandan ne gelen oldu, ne 
giden ... 

* Ali ııap; geç yıttığı halde adeti 

vec;hile sabah namazına kdlkmış. 

tı. Senmı kafasile, al>destını aldı. 

Yeni seferlere yakında başla -
nacaktır. 

Istanbul 
Bursa 
Yolu 

Yeni betGn asfalt şesa 
ile 2 saat 15 dakkiaya . . 

ınıyor 

Bursa _ Mudanya şosesınin ge
çen sene başlandll asfalt kaplama. 
sının 2 ki:ometrelik kısmı beton 
asfalt ohrak inşa edilmekte ve 
arızalı kısımlar da yarıntıhr, 

meyiller ve münhaniler modern 
nsa'.tin icab ettirdiği sürati temin 
edecek s"kild! ıslah edilmektedir. 
Bu yol 1939 senesinde tamamen 
ikmal edilmiş olacaktır. 

İstanbuldan Mut.lanyaya iki sa
atte gidildiğıııe ve yeni yol saye. 
sinde Mudanya - Bursa arası da 
15 dakikaya ineceğine göre 2 saat 

1 

15 dakikada lstanbuldan Bursaya 
gitmek k~b" olacak demekt:r. 

!Makineye kolunu 
kaptırdı 

Balatta iplik fabrıkasında çalı. 
şan Muscafa oğlu Şakir çalıştığı 
ptımuk a~mağa mahsus mak:neye 
kolunu Kaptırarak dirseğındtn 

kopmu~ Cerrahpnşa hastahane
sine kaldırılara1< tedavi altına a. 
lınmıştır 

Tramv~ydan ters atlı• 
yan adam ağır yaralı 

Ahmed oğlu Tahirismindc biri 
Beyoğlunda tramv&yın ters tara. 
fına atlamak isterken düşerek 

başında,1 ağır surette yaralanınış
hastahane. 11 kaldırılarak tdavi 
altn:. alınmıştır. 

Küçük hırsızlar 
Şehr~nıininde Melek hatun ca

mündeki Evkafın arziyesine gi. 
rerek ôt?beri çaldıklarından ya· 
kal.anan Salahaddin ve Ahmed 
ismind~ iki çocuk dün A•liıye ce. 
zada so:guru ydpıldıktan sonra 
tevkif ed>lmişlerdir. 

12 yaşındaki 
küçük hırsız 

Kaziın oğıu Hasan ismındL 12 
yaşında bi: çocuk Feriköyde otu. 

ran Ay~e iswinde bir kadının e
vine ııır•>r,•k 4 kilpe ve 160 kuru~ 
çalarak kaçmq biraz sonra yaka. 
!anarak tahk:kata başlanmıştır 

Allahın huzuruna tevcih edip na
mazını kıldı. jJa cdrrken şun:arı 
niyaz eylıyodu: 

- Alh'l•m , paJi>;;ıhımıza aklı 

selim ihs~n eyle!. Bu devlet ve 
milleü Ma elıne terkeylcyıp ı:is. 
va eyl'!nt". 

Namn1dan scnra; her vnkıı oL 
duğu gibı, tekrJr y:r,e yattı. Bır 

kaç ıı.~ ı; uyuduktan s~nra kalktı 
Yavruları s~Jamlıkta hazır bt kli
ıyorlardı. 

- Ca.um harcı da in~ası da 
meydand.1 halis kesme taştır ve 
sağlaml•ğı da su götürmez zıra 
dört -yüz senedenberi ayakta duı
maktadır. Diyor. 

Tarihi b'r eser üzerinde pır. 
lantanın c;arşı fiatına rııünakap 

edildiğıni ilk defa bu münasebet.. 
le işittiğimiz bu garıp tenkit ve 
müd.afa~yn ehemııUyet vermesek 
bile İbrah :n: paşa sarayının müş.. 
ternılatına aid bu· han olduğunu 
iddia ede~!ere karşı: 
·Hayır Kanuninin veziri Ibra. 

h;m paşay l aid saray budur>dıye 
bi:zc hap.slıane binasını ve iddia
larını tev~i?t edici vesaiki ~öste. 
:rerılere rastlayaıruyoruz. 

İbrahim paşasarayının bu bina 
olup olm:,dığını ve hapishane bi
nasının hakikaten tarihi bir eser 
olup olmadığııı. bilmiyoruz am. 
ma bildığim.z bir ~y varsa bu 
müna.ka'i')nın tarihi bir münaka
şa olduğunda asla şüphe edile. 
miyecek olmasıckr.yarının tarıh 

cileri, belki lıak ile yeksan olmuş 
bir İbrahim paşa sarayından bahs 
edemiyece:. bile olsalar bu saray 
üstünde konuşulan şu kaydettiği. 
mn münaka ;aıyı her halde ken
dile!' ine mevzu yapmış buluna. 
caklardı.·. 

BÜRHAN CEVAD 

Rakı 
/Satışları ve 
Şişeler 

Herhangi şişelerle satış 
tercih edilecek? 

Büyük şışe ile rakı satma usu
lünün kaldırılması hakkında mev. 
cud cereyan yeniden kuvvetlen-
miştir. 

!Ilı oer ?ya:ı bir karar hal. ne 
alındığı tokd•rde yeniden büyük 
rakı şişesi yaptırılmıyacaktır. 

O va.kıt en büyük rakı şişeleri 
50 santimetre olmak üzere satışa 
çıkarılacaktır. 

Karısını öldüren 
katil koca 

Bir müddet evvel Çadırcılarda 
karısı Melahati oldürmekle suçlu 
Raş;din Muhakemesi dün Ağır 

cezada bitmii ve iddia makamı 
!iddiasını serdetmi~tir Serdedilen 
iddianamey-! göre Ağır tahr:k al. 
tında ıjl>11d'gın göz önüne alına. 
ra'lc 443 inci maddes:ne göre tec
ziyesi ist~nilıyordu. Muhakeme 
karar iç n başka güne bırakılmış. 
tır. 

sından geliyordu. 
Yaveri.,.-; derhal selama dur. 

dular ... Ağası arabanın kapısını 

açtı. İhtiyar diplomatın çok dü
şünceli ol i ığ!I görülüyordu. 

Araba yürür, yüriiıncz yaver. 
!er atların~ binmi~lerdi. Dört •tlı 
yaver ar. -''1 ı dört nalla takip 
ediyoı·hrdı. 

Araba; Balııiıliye gidcceğ:ne 

Köprüye y:ıl almıştı. acaba; Bey
oğlu cihetinrle hulıinan ecnebi 
sefarethanelerden birine m' gidi. 
yordu? 

Karaköyden sonra; araba Dol
mJbahçe yoluu·: tuttu. Demek sa.. 
bah, sabah saraya gidi,.. orlardı. 

Paşa; :ıtom~'ik lıir tarzda ç<ılı. 
şırdı. l\'"liıde hır m~mıır J?ıl-ı, s1. 
bahtan dnğrnca Eabıfü:ye gt•lırJı. 
İçki, egl~ncc, nedir 1'ilm0zdı. Q,,. 
rü okumakla, ç3lı~m~kla gcçcrdı. 
Zeki, mütevazı bir a~amdı. Ku. 
çillde 'rü~·lik... Biıyüklc büyük 
olurd~. 

AI· paı ;; Padişahın Çsğlıyan 
köşkünde mehtab alemine daldı

' ğını bilmıvordu. 

Paşa; mutadı veçhile tam saati 

saatine haremden çıktı. Elinde 

doksan dokuzlu tesbihini çeke çe
ke yürüyordu. Kap; çuhadarı res. 
mi evrakı havi ~"nta elinde arka. 

Dolm~bal>ceye geldikleri za _ 
rnan, sadraznmın arabasının g!:l -

diğini gör2n mabeyin yaverl<'ri ve 

ağaları d~thal kapıya seğirtt.kr .. 

Elpençe d:\ on durup Osmanlı dev 

3- s o N T E L G R A F - 1 ~ Ağu>IOB ııı:ıs 

Şehir meseleleri 
Yazın kerhelaga dönen sayfiye 

gt!rlerimiz : Adalar ! .. 

Hiç; bir teneke hamidiye 
suyu 40 kuruşa içilir mi 7 
"'.'ak.acık suyunu borularla Pendiğe 
ındırmek işi derhal başarılmalıdır ı.. 

' 

Yakacıktan bEdava doldurulan 1 
bir damacana su, Adalarda kaça 
satılıyor? Hayat pahalılığı ile mü. 
cadele edildiği bi. de\'irde adalar
da su ihtikarından bahsetmemek 
mümkün değildir. 

Adalarda içme •uyunu tevzi e. 
den eller, halka pahalı su içir _ 
mektedirler Bu me,eleden bahse. 
den, bir okuyucumuz gazetemize 
şu satırları yazıyor· 

- Burası ada değil Kerbela!. 
bir teneke Hamidiye suyu 40 ku
ruşa... Onu da nazla veriyorlar. 
Bu sıcaklarda, avuç dolusu pa • 
ra vererek. su içıyoruz. Evimizd~ 
en kıymetli şey mdur. Su bite _ 
ceğine yakın büyük bir korku ge. 
çiriyoruz. Bu yüzden, Adada ev 
tuttuğumuza kırk defa pişman 

olduk. Adalarda suyun pahalı ol
duğunu bilirdim. Fakat bu kadar 
da olduğunu şimdi gözümle gö. 
rüyorum. Acaba Adalarda otu _ 
ran insanların, daha ucuz su iç. 
mesine imkan yok mudur?• 
Sayın okuyucumuzun bu ferya

dına biz de iştirak ediyoruz. Bir / 
teneke suyun 40 kuruşa satılma. 1 

sına hayret ettik. Adaların su me. 
selsi hakkında alakadarlar nez _ 
dinde tahkikat yaptık. Öğrendik
lerimizi aşağıya yazıyoruz. 

YAKACIK SUYU KAÇA 
SATILIYOR 

Yakacıkda, damacanalara be _ 
dava doldurulan ~u, Adalarda 60 
kuruştur. Beda\'a doldurulan bir 
suyun 60 kuruşa satılmasındaki 

sbebler nlerdir? Suyu satanların 
vrdiğı cevab şu olabilir. •Ne ya. 
palım, nakliye ücretleri pahalı. 

Daha ucuza nakıdsek, fiatı daha 
ucuza mal olur" e::.coba bu cevab, 
meseleyi kökünden halledebilir 
mi? 

Yaptığımız tal:.Kikat göre, b.ir 
damacana suyun Yakacıktan Ada. 
!ara kadar masrııfı, 16 kuruştur. 
Damacanalar, Yakacıktan araba· 
!ara konularak Pcndiğe, oraılaıı da 
kavıklarla Adalara getirilmktc -
dU:. Bu suretle b:ı· damacana su. 
yun Yakacıktan Adaya kadar nak. 
li, bir gün meselesidir. 

Yakacık suyuPn. Adalara daha 
ucuza get:rmek kabildir. Bunun 

!etinin vekili mutlakı <'lan veziri. 
ni karşıbdılar. 

Paşa; etralına iltifat ıbzal ede
rek aheste ve temkinli adımlarla 
başkatib d~•cesine doğru yürü -
meğe ba~Jad!. 

Başkj!' o; dairesinin kapısına 

çıkarak p ••wı karşıladı. Alı plşa 
karşısındak'n ~ hürıt ti telkin e
den bir zat idi. 

Bir iki hasbilıalden sonra; baş. 
katibe: 

- Zatı Şdhaneyi görmek icab 
ediyor. Detiıleti devletlerinizi rı
ca ederim, dedi. 

B~katib; s:ıbalı!f,, in makamına 

geldiği za :n .. n Padi~ahın Çağlı -
yan kö<künden mut::.dı hilafına 

gelmedi~ini kızlarağasından an
lamıştı. Dıı bilgisine ıstinad ede. 
rek Paşa~a cevab verdi: 

içm de, Yakacık ıle Pendik arasın 
da işleyen araba arın tarifelerini 
kontrol etmek lazımdır Bundan 
başka Pendıkten Adalara su taşı. 
yan kayıkların ücretlerin<' de d'k. 
kat etmeliyiz. Bütün bunlar kon. 
trol edilmedikçe, pek tabii ofarak 
fiatlar yükselir 

DAHA ESASLI BİR ÇARE 
NEDİR? 

Yakacık suları, dünyanın en iyı 
ıçecek sularıdır. Şimdiye kadar 
yapılan tahlillerde Ayazma, Ko
ru, Maltepe sularının böbrek, ka
raciğer hastalıklarına pek fa, _ 
dalı olduğu anlaşılmıştır. Fakat 
Yakacıkta bu kadar guzel salar 
olduğu halde, !2tanbul halkı bun • 
dan pek az istifade ediyor. 
Yakacık sularını, arabalarla 

Pendiğe kadar taşımak, oradan, 
Adalara \'e diğer yerlere mavna
larla scvketmek, mretile bu ipti. 
dai vasıtalardan kurtulmalıyız, 

Yapılacak iş şud.ı:. Yakacık sula. 
rını borularla Pendiğe indirmek .. 
Geçen sene Pendikte gayyur bir 
belediye reisi, Yakacıkta Şeker 

suyunu, Pendiğe kadar demir bo. 
rularla indirecekti. Fakat bu te
şebbüs neden geri kaldı? 
Pendık belecliyesinin \'e Yaka. 1 

cık köy odasının. bu kadar mühim 
bir işe tahsis edecek paraları yok.! 
tu. Fakat hıık(hner bu su işini ba.' 
şarmak için, bu helediy el ere mu- 1 
avene! edebilirdı. Hatta belediye. 
ler bankası bu gibi imar işlerine 
büyük yardımlard2 bulunmakta _ 
dır. 

Beled1yeler bankası vasıtasile, 

Pendik belediyesı, \'e Yakacık köy 
odası bir anla~ma yapmak sun _ 
tile, Yakacık sularını borularla 
Pendiğe ındirmek kabildir. Pen
dikte, motôrlü scı tankları vasıta. 
~ile, dem r bor'Ulal'dan su alarak 
istenilen yere taşJmak, daha ko
lay ve daha ucuz« n:a: olabilir. 
Bu işle Aaalar bckdiyesı de ala. 
kadar olursa, Yokacık, Pendik, 
Adalar beledıycsı, Yakacık su. 
!arını daha ucuza tenı edebilir -
!er. 

ŞL\IDİ İHTİKAR VAR ~!' 
MaamaLh buraya kadar yazdık. 

!arımız, ileridt yapılacak işlen a. 

oğlumuza bir yaverle haber yol. 
Jıyalım ... 

Ali Paşa; ahdallaşmı, tı Ik>r.ek 
Padişah da'n sarnya gdıncmişti. 
Bu ne işti' Günden güne tabiat
leri değiş.yardı.. Ptki; ~imdi ne 
ıyapacaktı ?. Sefaret:er cevab bek. 
lerdi. Mi\hat Paşa, Serdaıı ckrem 
irade lıııizarınôa bulunurlardı. 

Üzgün ve ıztırablı bir çehre ile 
başkatibe mukabele etti: 

- Bilmenı, ne buyurulur efen
dim?. 

Başkat.b, işin nezaketine agah 
idi. Hatta; serdarı ekremden; pa.. 
diJjaha ç~k'lm·;; şifreli telgrafları 
vardı. Cevab verdi. 

- Arzu l:·uyurulursa bir yaver 
çıkaralım, Hafız Mehmed Bey 
oğlumuza d~ münasib bir füan i
le .arzı k~y!;yer eylemesini dili.. 
yelim ... Ne buyurulur b:lmem ki 
efendim?. 

Sakalar saltanatı 
Ma.ıaıle erırnızd·> bir s~kalar 

salt.matı hükiimrandır. 

Evlnıze hang; saka su getıı •. ;,.• 
mutlaka kıyamete kadar ondan 
su almıığa mahkümsunuz. Z.roa 
bir başlta saka kapınızı ça;mıya. 
caktır. su istersenb: ,gatirmıyecLk ... 
tir. 

Ben, bi_?.im eve su getirm<.Kt.! 
olan sah ile şöyle bır ağız ka·;
gası yapmı~ bulundum. Gctırdiği 
iii suyu küpe koymak ıçin bıraı 
beklemes·ııi kend'isindı.<n rica 't. 
tim. 
Ricamı dinlemek şöyle dunun 

bir araba da lakırdı söyiı,\'trk 

kapımı çekti gitti. Bır hafta Hl· 

suz kaldım. Bir başka .aka~ a oa' 
vurmak istedim. 

- Kenclı sakan ıle anla~. Bız bJ' 
birünizin müşterisini t>lınden ;.la 
ma:>·-ız: ~vnbını a1dın1 

Sakalar arasınaki bu tC'sanıidü 
beğenmemek mümkün değil. ah
laki cepheden hattfı takd:r de ı t· 
tin>. Lli:t·n bizım e;~ı Eak '1'\IZ 

burnu l;'r karı~ büyümu . •t n -
kesine b1': lira versen yil'l(' !!l't :
mem.• di v~ inad etmektC'dir 

Öte.kik •. 
•Biz aı k3daşımız•n mü~ter "'lrt: 

5U gc ırcmt:yiz.- deınekttrh1lP1 

Çıkı~tım, bağırdım, ça~ırdım. 

cPara~n iJe d0ğil mı'» ded!m 
«Susuz1ukt·-ıı gl bere l m ır ?:ıo 

dedım. •BL. e roalct dedim f'! 
m Jı. 

Ş:ddet ı .. ~ oim1yı..ıl'.c.tğını c. r 1. 
yınca -3~,·~ dını yakaı dıın, •Dur
yar..-.n t>n rrn.ibarelt insanları ~ z
le. mız• dedi-n <lmadı. Nıhayct 

hafta ge<;ti. 
Bizi!"! esk '1kamız nıerha-n~:" 

g<'ldı n· k: pırr zı ç;ılaıak b:r dc.ha 
kabahat i" "" nH'klığıııı. kcn-1 -
sinı her gün e!C'kkmekli~:ın s ... 
şartilc t~" ı Iütıen bana rn g<'t -
rebilec.ni soyledı 

Utufetlu(') saka hozrC't.erıni ı 

emirlerine inkıyottan başka :'le 
yapabilmlim? 

HabPri•ı'z olsun ve belki de bı
Hyorsuııuz ki mahallelerimızde 

bir csakdh: saltanotu hukiiırı. 

randır. 

Sakan•.z s;ze külin mü td:yor' 
tahammüı edec!'k•iniz. Sakanız 

kafanızı mı kırıyor? Sahrf'dcc<'k
sinız. Sakan\z. tentkcsinı size ::ir _ 

mıbeş ırnru13 mı vermek Jstıy.:ır? 
Razı olacaksınız w yahut terko' 
musluğuna dudaklarınızı yapı>tı

rıp hakkl dü·ı edeceksınız ik• <ık. 
tan birisi. 

HALK FİLOZOFU 

Bir 0tzm(i)bil ç0cuğa 
çarptı 

Şoföı· l\fehmediıı ıôaresindfki 

1858 numaralı otomobil Kadıköy. 
d Modaya gitmekte iken 12 yn. 

şında Kirkor ismınde bir çocuğa 
çarparak muhtelif y~rlerindcn 

yaralan1ı~tır. 

K.irkor tedavı :ıltIB.'I alınn"Ş 

şoför M,hme yakalanarak toh
kikata haılanmıştır. 

liıkador eder Bııgun yapılacak 

ij> ... A..doJaıdaki ~1, ıtıtik3ıına mani 

olmaktır. Bir d:ımaana suyun A

dalarda 60 kuru,. satılması iht. 

kardan başka bir •ey ıfade etmez. 
il. A. 

rursunuz efendım; dedı 

Başkiıtıb ; Hafız Mehmed Bc·y 
serdarı ekr~mden, müstacel ;;ıfrP .. 
li ve eh~mm\•·etlı telgraflar ol -
duğunu, rndrazam pa~a hauetk. 
rinin -:b int'zarda bulundukları
nın atebeı ulyaya arzını rıca e. 
diyordu. 

Yaver; Kıijiıth:ıncnin yolunu tut. 
tu. Ali p.:ışa ile başkiiLıb b:r müd
det süküt içinde kaldılar ... Ho,•a. 
iyattan başka ne konuşabilirler -
dl. Oturun da P.adışahın h.1lın _ 
den, devlct:n geçirdiği zorluklar
dan mı bahsedeceklerdi?. l'\e had 
!erine idi?. Bir kere, birbırlerine 
ne derece yakın olsalar da emn!. 
yet edip be glhi şeylerden balı -
sedemezlerdi • Ne olur, ne olma~-
dı? 

Başk:itih; sükutu ihlal Ederek: 

- Anado;ukavağına teşrifle bil 

mem; Kw:'k gö,lemEcsi tePnvfü 
- Efendimiz; daha Çağlıyan 

köşkünde:ı teşrif buyurmamışlar. 

Zatı birade•·i ekremileri arzu bu
yururlars:ı, Hafız l\1ehmed Bey 

Ali .ı?ap; başkfıtıbin bu söz!, rl 
üzerine: 

- Muval.ı<: olur, lütuf huyu - l •
buyurulda mu efendim . 

(De.amı "ar) 
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v . .b.' .. ampır gı ı ... 
t<\A.NINI iÇMEK: iSTİYOR, 

DiKKAT ETMELiSiN. 

ffastQ ve 

köylü 
her şeye inanan saf 
nasıl 

p'•ğ'd . v,,.il an bı!di rilıyor: 
Juvan Jo \c"'·ı'ae geçmiştir. 

ki»ti b· Susevıç 23 ()".aşlarında 
<uvvet• ır delikaniı zayıfladığını, 
dokı.;r~en düştüğünü hissedince 
b0ı,, tııuracaaı etmiş ... 

• ''-Or k 
•-lıten . endisini muayene et-
d • bOnra · • Ugunu cıgerler :niı. hasta ol. 
!alııt et Ve Yaylaya giderek ısti
daıar 1 llıes:, bol ve besleyici gı. 
~ a tıı· 
· ~l!tır ... sı ~vsiyesınde bulun-
~ . 

~- 1 kanlı. k"" 
""ldcııe- oye gehrken kendi 

bokta; 
e,d:yo •_Yayı,. •açık, ho: yemek 

ı., 'k~,;- 1.' i amma bu paraya mü
,,. I : Nered2n buh~ağım bu-

Yısıın1· .d . I b .. . <tu kad gı •yım, yaş ı u. 
~ r; ~ıu bulayır.ı. Hasta inek

~~ iynı lan ve ·faraları bir ne. 
~ı~ 1 

eden bu kadın her halde 
~ ""eb· 

!tan bo ır çare buluı. Beni mes· 
D.v~ .. rca girmekten kurtarır ... 
~y~ s~ylencii. Gıtt,i yaşlı bü. 
'""nlıy uı.ıu. Büyücü karı, de

"ra b·ı ~ıkkatıe dinledikten 

S ır kahkaha s1kı0rdi· Clh .._ • 
1,, calıua·bakan doktor, diğerleri 

ın b' · " l ' k ırı... , ay aya en. 

~ 
~ Çıksın 
~. )l,. . ~ • kendini tedavi ettir-

t '"·• ı ııı~a <ırn kör olsa gerek .. . Se. 

1'ıkı~/~ne ede• ken hasblığının 
lto~ ıle varınamıi. 
~ ee;:1 •. i\nza Povloviç'in he:r 
'ıııq .. ıgıni, kanını içtiğini aıı
~lilt . 
~~ v~lı .. evin>? dönünce, dok. 
(ı. b'"ı·u·· .. k d .. ı ~ "''ini k " cu a ının soy e-
~- ardeşi Nikolaya anlat. 
~ik 

'ıı Ola b" .. 
hika Ulun tanıdıklarına vai<-
l:ıo·Ye Ntikten sonra: 

~ ~.v~' d~miş. Her akşam ya. 

\ıı ~~in~ Yurüyerek geldiğini, 
· ~it . Yatağına yaklaşarak 
~\ lt.~~~ediğın; gördüm. Ayak
~ 'Ot~~ arını ısır!yor, kanını 
"ıı,ı·Sondf .. · ı ~~ ~tııı . e a uzerınc atı _ 

gibi . ak ıs\edim. Fakat, yı
~ttrı 

lden sıyrıldı, kaçtı. 

kandırıldı? 
TEHDİT 

Köylüler, Anze cadı nazarile 
bakmıya başlamışhrd1. Genç ka
dın sokağa çıktığı zaman bütün 
kendisini görenler hasmane na • 
zarlarla süzüyorlar. Mırıldanıyor. 
!ar, yanından uzaklaşıyorlardı. 

Nihayet bir gün köy halkı •Ca
dı kadın. ın evi önünde toplandı. 
Tehdide başladı. Zavallı kadın, 

korktu. •İmdad!• diy~ bağırml/Ya 
başladı. O sırada tesadüfen evin 
önünden geçen, ve cadı hikaye
lerine inanmıyan belediye katibi 
müdahale ettı. Köylülerı teskine 
çalıştı. Fakat muvaffak olJmadı. 

Genç Yuvanı' zabıtay:ı şikayet 
etti. 
Zabıta delikanlıyı tuttu, malı. 

kemeye verdi. Ynvan, hakimlerin 
huzuruna çıkınc:ı yre diz çöktü, 
hıçkırıklar arasında: 

- Evet, bay hakim, dedi. Bu 
cadı kadın, kamını içerek beni 
öldürmek ist~y-or. Kurtarınız beni 
bunun elinden... Karar veriniz, 
ellerini ve yaklamıı b<.ğlasınlar, 

boynun• ağır bir taş assınlar, Tu
na nehrine atsınlar!. .. 

Hakimler; deli!<anlının sözüne 
ehemmiyet vermemişler ve ken
disin\ akıl hastahanesine gönder
mişlerdir. 

iflakat, zaval1ı kadının kocası 

mahkemede: 
- Artık bundan böyle evime 

geldiğini istemem. Kiınbilir, bel 
ki de iddia etLk!eri bir cadısın .. 
Günün birinde beni ·n de kanımı 
içmek ist~.ı1.yeceğJn ne ri\aIUm .. 

Diye bağırmış. Hak'm bu söz. 
leri işitince: 

- Sen, demiş. Delirdin mi? Yok
sa habse mi g i rmPt~ ~stiyorsun? ... 
Budalalığın lüzumu yok. Haydi, 
karını al, evine git; rahat rahat 
otur. Yoksa tıkarım seni de deli. 
ğe ... 
Karısırdan u•anan v~ bu baha

ne ile ayrılm'.>k i;tiyen koca, ha. 
kimin tehdidi üzerine ses Ç!karn
mamıştır. 
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Pazarlıksız alış veriş 

Pazarlık, karşılıklı menfa
atlerin çarpışması idi 

Genç prensle artist arasındaki 

\ 

gönül macerası 

Evlenmek niçin onlara hayal oldu: 

Artık pazarlıklı alış veriş olmıyacağı 
gibi hoyratllkla da alış veriş olma mal. i 

Yazan: MAHMUD YESARi 
-- --

Pazarlıkla alışveriş usulü kaldı
rılı,yor. Bunun mahzurları v1r mı? 
Olabilir mi? Hiç düşünmüyorum. 

Ben, kendi hesabıma memnu
num. Çünkü pazarlık, nedir bil. 
mem! Fazla enayi körünmemek 

için gı'.ıya pazarlığa girişirim am. 
ma, beceremem, yüzüme gözüıne 
bulaştırırım. 

Pazarlık canımı sıkar! 

Pazarlığın, iktis1dda yeri var 
mı, yok mu? Onu dl bılmiyorum. 
Yalnız, ben, pazarlığı, karşılıklı 

menfaatlerin çaroışnıas• olduğu. 

na inanıyorum. 
Niçin pazarlık, ederiz? Aldan

mamak ve ucuza almak için, de. 
ğ-il mi? Demek ki alışveriş etti
ğiniz tüccarın, esnafın, siz'. aldat. 
tığına, aldatacağına in~nıyorsu

nuz. O halde, ne den alışveriş edi
yorsunuz? 

Mecbursunuz, farzedelim. Baş
ka bir dükkana da gidince yine 
pazarlığa giriş~·;oruz. Üyle ise, 
bütün tüccarlar, esnaf, gözün·1üz .. 
de, hilkar insanhrdır. 

Bunun1 üzüci.ı, ruh sıka n birşey 

olmadığını iddia edebilir nusiniz" 
Tücca. esnaf; 
- Maliyet fiyatı üzerinden ve

riyorum! 

,, ___ ·-:::::::-·--== 
.... ··- -·· - -· 

onJ.ar, ağız kalabalığına getirir, önünde durduğunuzu r.u!ıyorsu. 

size, muhakkak bir şey aldırır- nuz, bu gafletinizi, adeta özür di-
lar. leyerek ödeyip tekrar yürümeğe 

Bu düşünce, unlara gayet tabii başlıyorsunuz. 

geliyor ki, •müşteri düşürme>, Bir şey almak nıyt ' nde değil. 

•müşteri avlama• usulünden bir siniz; boş ve dü~üncesiz bir günü-
türlü vazgeçmiyorlar müzdür , etrafın ı z:-- bakarak gez-
Dalgın dalgın yürüyorsunuz; mek istiyorsunuz. 

kimbilir o ande, aklınt?:l ne gel. Haddiniz varsa, bir manava, bir 
miş , ne düşünmiişsıin•izdür, bir mahallebici diikka.nına , hülasa 
an duraklıyorsunuz. Hemen b ir bir camekana, dildrntlice bakıyor-
el kolunuza yapışıycr· dunuz. 

- Buyurunuz ... Yen çeşidleri- Hemen: 
rniz geldi. - Buyursunlar! 

İngiliz KraFçesı Viktoryanın 
gençlik zamanma aid hayatının 

mühim bir safhasına dair yenı 
tedkikat üzerine ::;ızılmış ve İn
giliz matbuatında görülmüş olan 
bazı yazıları •Son Telgraf• bu 
sütunlarında hulasa ediyordu. 
Bunları takib etmiş olan okuyu. 
cular unutmamışlardır ki genç 
Kraliçe, akrabasından Prens Corc 
Kembriç ıle evleneceği sırada 

Prens bu izdivacdan vazgeçmiş 

ve İng iltereden kaçıp gitmişti!.. 
Bu genç, yüksek hisli, açık sözlü 
bir asılzade idi. Viktorya ile de 
kardeş çocukları olan Prens Corc 
Keınbriç, eğer Viktorya dünyaya 
gelmemiş bulunsaydı İngiliz talı.. 
tına geçmiş olacaktı. Fakat mu -
kadderatın bu esra:ına akıl erer 

mi? İngiliz Kralı olamıyan Pren. 
sin hiç olmazsa İngiliz Kraliçesine 
koca olması düşünülmüş ve Kra. 
!içe Viktorya da Prensi çok sev -
miş olmakla beraber Prens böyle 
bir izdivacı kabul etmemek için 

. . 

İngiltereden ayrı lınış, evveıa as 
kerlik vazifesi ol•rak Cebelütta 
rıka gitmiş, onu bitirdikten son 
ra Avrupada uzu'l bir seyahat. 
başlamıştır. Kraliçe Viktorya d, 
Alman Prenslerinden ve akraba 
sından olan Prens Alber ile ev . 
lenmiştır. Çünkü İngiliz devle 
adamları genç bir kız olan Krali 
çenin bir an evvel kocaya varma 
sını elzem görmüşlerdir. Yoks 
Prens Corc kendislni bırakıp git 
tikten sonra Viktorya için dah 
uzun zaman ba~l<a birisi ile ev 
lenmek fikri düşii•ıülür gibi değ 
idi. Fakat devlet adamları bun 
böyle lüzum gösterince Kraliç 
Prens Albere varmıştı. ArtıK on 
dan sonra Prens Corc Kembriç 
bir daha düşündü mü? İşte bı 

sual ki bunun cevabını sonray 
bırakmak liızımgt~iyor. Muhak 
kak olan bir şey varsa o da Krali 
çenin kocası olan Prens Alber· 
son derece merbut bulunrnu; 
Kraliçe ile kocası arasında pe. 

.. 

Diye yeminler eder, bizi kan. 
dırmağa uğraıır. İnandığımız za
man, i·çimizde, yine aca·1a aldan .. 
dık mı? ııibi yine bi~ şüphe kalır. 

__ T_e_sa_d_ü_'f_e_n_b_i_r_d_u_·k_·k_5._n_ı_n_k_a.o_p_ıs_ı ______ o_e_v_a_n_1_ı_1_ın_c_l_•_a_h_ı_f~_mlı_:::.:d~•_;_ _____ _:K:::r:.:a:::l:::iç!:e::_V~ik:.:.::to:::r:.,y~a~ile kocası Prens Alber 

Bu şüphe, biz;m, a:ışverişte, sa
dece kendi çıkarımızı düşünme. 

mizden ba~ka birşey midir? Şu 
halde, bizlere, tüccarı, esnafı, -al. 
dalmak değilse del_ Aldansın, ya. 
nılsın, istiyoruz. 

Bu netic~·e varınca, alışveriş. 

te pazarlığın, iki yanlı bir ah
lak sakatlığı olduğu meydana çı. 
kıyor. 

Pazarlıksız alışveriş usulü, bu 
ahlak sakatlığının öni:ne geçece
ği için, içtimai bakıştan da çok 
faydalı bulmaktayım. 

Tüccarları pek karıştırmıyalım, 
fakat küçük esnafın, bilhassa sey. 
yar satıcıların alış ver işlerde ta
kındıkları hal, tavır, - çok ağır bir 
kel me söylemiş olmamak için! _ 
Çok münasebtsizdir, diyeceğim. 

Sakata geliı•ken, her hangı bir 
camekana bakmıyorsunuz. Derhal 
dükkan sahibi, ,;ıraklar dışarı fır. 
lıyorlar: 

- Aradığınız burada ... Hem u-
cuz. h•m de has mallar .. . 

Siz, ne arıyorsunuz? Eunu biL 
melerine lüzum yoktur. Si!, bir 
kere dükkana giriniz, nasıl olsa, 

Fransa tar~hinden bugüne .. 
~~~~~~~~~~~~~~ 

Altıncı Şarl' ın saray entrikaların-
dan uzaklaşmasını temin eden Od et 
KRAL ÖLÜRKEN BiLE .YANIN DA 

BULUNMAYI NiÇiN iSTEDi? 
·~- sevimli bir kız gösterdi. 

Kral güldü, ayaklarının onune 
dizçöken küçük kızı elinden tiı -
tarak kaldırdı. Dikkatle yüzüne 
bakıyor, bir şeyler söylemek is. 
tiyor, beceremiyordu; nihayet: 

- İsmin ne senin? 
Dedi. Genç kız: 
- Odet, haşmctmeab'.. Odet 

Şandiver ... 
Cevabını verlh, baygın bakışlı, 

iri gözlerini krala dikti Bu göz -
!erde büyük bir şefkat ve merha. 
met eserleri okunuyordu. 

samimi bir rabıtanın bağlandığı. 
dır. Bu cihet gözönünde bulunsuı 
da ondan sonra Kraliçenin Prem 
Corc Kembriç için ileride ne dü. 
şündüğü sualinin cevabı gele · 
cektir. 

İngiliz matbuatında bu hüküm. 
dar kadının hayatına dair veriler 
malumat gösteriyor ki Viktarya 
hükümdarlık tahtına çıkt•ktaı 

soma tamamile bir vazife fikri 
vazife ruhu ile yaşamış, çalışını; 
bir kadın olmuştur. 

Kraliçeyi almıyan, sevdiği haL 
de Viktoryayı bırakıp giden Pren 
se gelince; onun macerasını taki 
etmeden evvel sözü şuraya getir. 
mek lazım: 

iYi BI BABA 
ııapisaneden çıkacak oğlunu 

Şarl çok yaktşıklı idi. Fakat 
doktorların barbarca tatbik e+tik. 
leri usulü tedavi. verdiklerı ilaç
ların tesirile zayıflamış, gi<zel 
çehresi sararıp solmuştu. Boğuk 

bir sesle: 
- Odet.. küçıik Odet.. burada 

kalacağına memnun oldum. 

Bundan yüz sene evvel L1Jndra 
nın tiyatro aleminde çok güzel 
çok müstesna bir kabiliyete mali 
olan bir aktris vardı. İsmi losacf 
Luiza olan bu genç, güzel, çok 
cazibeli dilber aktris için yanan. 
!ar çoktu. Onun peşine düşerek 

takib edenler, onun uğrunda par: 
sarfetmek için hiç tereddüd et -
mi yen zenginler çoktu. Fakat 
sahne hayatında da ilerlemek. 
hakikaten büyük bir artist olmak 
için seneler ister değil mi? Bu 
aktris ise daha pek gençti. Acab2 
uzun zamanlar, ,.enelerce böyle 
sahnede kalacak .• idi? Çok gii.. 
zel olan bu arti;ıtten bahsederken 
o zamanki bir İngiliz ressamı şöy. 
le diwor: San'atiııde ilerlemek i -
çin zaman ister. Halbuki bu kız. 
çok güzeldir. Kendisine bir gün, 
zengin bir adam el uzatır, onu 
kendisine eş olarak almak ister 
O zaman bu kız ne yapacak? Fğeı 
bu teklifi kabul 2der de sahneden 
ayrılırsa onun için artık san'al 
ölmüş demektir. Yalnız kibar sa. 
!onlarında bir kibar kadın olarak 
kalır. San'atinde elde etmiş oldu. 
ğu terakki de artık biter. 

bekliyen adam! 
~~~giliz Mahkum olan delikanhnın suçu nedir ? 
~' b; gazel 1 

Fransa Kralı 6 ncı Şarl'ın deli. 
!iği yeniden azır.!Şlı. Sen Pol sa
rayının tenha bir odasına kapanı. 
yor; kimseyi kabul etmiyor, kim. 
se ile kon~mu,yordu . Çok sevdi
ği maskarası Hanseline'in bile 
yüzüne bakmıyor, maskaralıkla. 

rma ehemmiyet vermiyordu. Bu 

kocaman ve harab sarayda he _ 
men hemen unutulmuş gibi idi. 
Hükumeti amcaları, düşmanları 

ve rakibleri idare ediyordu. Halk, 

· ~ .' hsı e eri yazıyor: Yet
\ eun . aruıd b' f,~ in . a ır adam ge _ 
~Jııı. ~Jıı~ k gıltere<ıe Blakpold 

~bı!~ «tıkar:rile müflis ilôn e. s .... cek b• •ndisınde pa1·~ de
i; ""'s " ır ~ f t ;il l"iliıı .. ey k0 lmamıştır. 
:1iı •nı ısnnnd~ki bu ihtL 
~I ıı ı· evvo] 
'ı. ~ ... ''•sı - cc senede 6,000 
;ıı, 1 ""Un g Celiri olan bir 1dam
·~ı ~k· enz b· ı lıııı iz Ya 

1 
't oğ u vardır. 

'" diye kş ·•tında olan bu o. 
·tıı ad ltı0• e ve b·· a" babasının fe _ 

t "'i b· oyı ~l 11 <d e iflasına sebeb 
~ ht .ettle baınctı:· Pedbah\ oğul 
n •. <u"' ır .. 
"'l, b"' ol curüm işliyerek 

~ıı ~lqn:'(~· bu;(ün hJpisha
ltıiş b· '•.·tadır. 

it ;
OŞınctakı baba mah. 

kemeden çıkarken kendisini gö
ren gazetecilerr demiştır ki: 

- Oğlum hapishanededir. Ben 
yetmiş b:r yaşında bır adam ol. 
makla beraber ytll0 çalışacağım, 

uğraşacağını, k•'-·ınarak oğluma 

1-akacağım. 

Omuzları çökf""•Ü~ bir halie o -
lan bu ihtiyarın oğlu on sekiz ay 
hapse mahkum bulunmaktadır. 

Pul sahtekarlığı yapmakla m.ız -
nun olarak muhakeme edilmiş ve 
mahkum olmu~tur. Söylendiğine 
göre sahte yabancı pullar basma. 
ğa muvaffak olatak 4,180 İngıliz 

lirası elde etmişti. Huliisa k<'ndL 

sile beraber babasının servetini 
de mahveden bu oğul sonra iş 

meydana çıkarak yakalanmış, 

mahkm olmuştur. Yetmiş bir ya. 
şındaki ihtiyarın birçok hisse se. 
nedleri ve sairesi vard! ki bugün 
bunlardan biri kalmamıştır. İhti
yar adam haftad1 2 İngiliz lirası 
kazanmak üzere bir müessesede 
çalışmaktadır. 

- Bütün hissp senedlerim, pa. 

ram hep oğlumun yaptğı borcları 
ödemek için elimden gitmiştir. 

Fakat ben ~imdi daha ziyade şu- 1- ........ -----------
nu düşünüyorum: Oğlum bir gün tırarak ona hazırlıyacağım. O ba. ı 
müddetini bitirerek hapishaneden na karşı iyilik etmedi. Fakat o be
çıkmış olacak, yıne bana ge!ecek. nim bir tek oğlumdur. Onu affe. 

tir. İşte ben hep o günü bek!iyo. diyorum. Belki bir gün o da iy> 

rum. Oğlum Nisanda çıkacakt!r. 

Ben de o zamana kadar para art-
bir adam olur diye ümid ediyo 
rum.• 

· , ~ Diyebildi. 

.. ,,,,,,, ·~ . * . . 
;:n ~~- Kralın sıhhı vazıyetı yavaş ya. 

> f . vaş düz-ellyordu. Laon'dan getirı _ 
_ -..._._ - len dokt:ır Jiyom dö Haıfelay 
~-" WAl""-z: ;:;-"'l- ı 

pek sevdiği genç kralın bu haline 
acıyor, müteessir oluyordu. 
Kralın üzerinde te,sir icra eden 

tek bir şahsiyet vardı: yengesi 
Düşes Dorlean. Halbuki Dıişes, 

kocasının düşmanlarının şübhe -
!erini davet etmekten korkarak 
sarayı terke karar verdi, Krala 
veda için odasına girdi: 

- Benim güzel kardeşim, mu
vakkat bir zaman için saraydan 
uzaklaşmak mecburiyetindeyim. 
Fakat seni yalnız bırakmıyacağıın. 
Sana güzel bir çocuk getirdim. 
Seni eğlendirecek, güldürecek ve 
benim gavbubeti:ni hissettirmi _ 
yecek, beni ar.ttırmıyacaktır. 

Dedi. Ve berabı>rindeki on yaş
larında sırma saçlı, güler yüzlü 

saray doktorla"ının verdikleri 
müessir ilaçları, tatbik ettikleri 
şiddet usulünü muvafık görmedi. 
Hafif ilaçlarla, d'lşlarla, ve mü _ 
layemetle tedaviye başladı. 

Tedavide genç kızın da çok te
siri oluyordu. Diiı;es Orlean t ıra. 
fından hizmetıne verilen kıiçük 

kız, Kralın gözbebeği olll'uştu. 

Bir dakika yanından ayırmıyor. 
du. Tatlı sözlerini dinlemekten 
zevk alıyor, güzel çehresine bak
tıkça kalbi ferahlıyordu. En buh. 
ranlı zamanlarında bile onu gö -
rünce hemen sükunet buluyordu. 

O derecede ki buhran gelecPği
ni evvelinden hissc-diyor, bağırı. 
yordu: 

- Odet.. Odet.. gel yanıma .. 

(Devamı S mcı sahlfemlır.de) 

Ressamın fikri doğru olup ol -
madığı zaman geçtikçe anlaşıla. 

çaktır. Y almz bu kızın Londra 
sahne hayatına atılması öyle ko
lay olmamış, had!sesiz geçmem;ş.. 
tir. 

Luizanın babası ileri gelen bir 
ressamdı. Fakat kızının sahne ha.. 
yatına atılmasına kat'iyen razı 

değildi. Ressamın fikrince sahne 
ve san'at hayatı birçok mahru • 
miyetlere katlanmak dernekli. Fa. 
kat kız babasını dinlememiştir. 

Aktris olmuştur 
- ~Devamı G mcı sahlfede; 
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-Tercüme ve iktibas hakkı mahfuzdur. 
_Yalnız Son Tel 'da ne rcdilecektir. 

-- - . - ---

-
Y ~zan : Ziya Şakir 

Sultan Mecid aleyhine ilk 
ihtilal ve kıyam! 

Sadrazam Reşid Paşa hemen saraya koşuyor 
Rusya Mıparatorluğu ıle mü. 

nasebet gerildikçe gerilmişti. Fa. 
kat; o tarihte Osmanlı ordusu Çar 
ordusundan zayıf olduğu için Re
fid paşa meselenin siyaseten hal. 
!ine taraftardı. Halbuki Serasker 
Mehmet Ali paşa, harbe son dere
cede •araftnr görünüyor; Reşid 
paşayı kork2klıkh itham ediyor. 
du. Bu itham ile Reşid paşayı hem , 
halkın ve hem M padişahın gö. 
zünden dilşiirmek istiyordu. 

Padişah, Rqid paşa aleyh ndfki 
telkinle!·e ehemmiyet vermemiştL 
O zaman, ba§ta Mehm<'<l Alı pJ
şa olmak üzere Reşid paşa aleyh. 
darları, softalara ba~ \•urnıuşiar; 
onları ihtıtaıe sevketmişlerrli. 

Bu ;ht;•;,ı dalgası, sarayın du. 
varlarma !-adar çarpmıştı . 

- .Reiid paş1,dlns'zdır. Katır
dir. Gavuriarla brraberd;r. Böyle 
bir ad.ımt;l, s;ıdaret mevkiin<lc bu
lunmasını tahammül edemeyiz. 

Feryadlan, bir kasırga ~,Jinı 

almıştı. 
Vaziyet, vahimdi. Fakat Sultan 

Mecid. b'itün zaatna ve ıradcs:iz_ 
liğinc ragrrrn umulmaz bir mc~a
net göstermiş; ihtilalcilerin asker 
kuvv~•q., dağılmalanııa <'mir ver. 
mişti. 

ruca Reşid plşaya dayanarak: 
- Rüşdü paşa , memuriytine 

gitmemek için istifa etti. Bu, or
duya siüınisal olacaktır. Binaena_ 
leyh, bu istifasını kabul etmiıye
linı. Ve kendis'ni cebren memı:ri. 
yetine gönderelim. 

Demişti. 

Reş~ paşa, bu sôzkri dinlemi~
ti. Fakat dinleciiklen sonra: 

- Yoook, Paş•' .. Bir adamın 
özür göstrerek istifı etmesi üze. 
rirıe onun sürgün edilmesi clhe
tme gidemem. Eğer bunu yapar. 
sam, kendi ellerimle açtığım hür
riyet kapılarıru, bizzat kapamış 
olurum. Sen de bu fikirden vaz. 
g('Ç. 

diye, cevap vermışti. 

* KULELİ VAK'ASI 
Sultan Mecid devri, nisbeten 

sukiın i!e geçmi*t~. 

Halk, tanzlmat devrinin iyilik
lerin. ve faidelerinı anamıya baş. 
Jam:ıştı. Reşirl paşanın düşmanları 
azaldıkça azalmış, günden güne 
kıymeti artmıştı. 

Hükumet makinesi de, oldıık~a 
iyi bir şekilde işlemiye başlam1ş
tı. Fakat bütün bunlara mukabil, 

yeni bir sefahat devri açılm1§; 

s.ara()• halkı lle bazı devlet ricali 
konaklarında bir takım uygunsuz 
haller meydan almıştı. 

O tarihte devleti idare eden vü
kela heyeti; ıs~drazam - şeyhis.. 
lam • Serasker _ Kaptan derya 
_ Tophane müşiri • Meclisi va!ayı 
ahkiımı adliye re;si - Hariciye na. 
zın - Maliye nazırı • Hazinei has.. 
sa nazırı - Evkah hümayun nazırı 
• Ticaret nazırı - Zabtiye müşiri 
• Sadaret müsteşarı • Valde ket. 
hüdası) unvanl&rını taşnyanlar. 

dan mürekkep bulunuyordu. Bun
lardan başka, sadaret mazulle. 
riaıden bazı utlara da, (Mcalisi 
Aliye memuriyetı unvanil<\ vüke .. 
lil mecli9ine devam ediyorlardı. 
Vezır olan nazırl3r, ayda, 600 

altın liradan, 1.0'J1 altın liraya 
kadar aylık ve her gün yüz çift 
ekmek ile otuz okka et tayın alı
yorlardı. Bunlardan ba~ka, her 
dairenin, (Nazır) ile nlakadar me_ 
murları arasınd1 takslm edilen 
bir (harç) ı vardı. Bilhass:ı Maliye 
nazırları halktan tahsil edilen ver 
gilerden (nazır tahsildari'"es) na
mile bir hisse alırlardı. 

(Devamı var) 

Reşid paşa, bu vazı;yetten oka. 
dar bıı>ıalrnıştı kı; hır kaç ı;er.e 

konağını terkedcrek, ihalayıl<
:tanı:ı,dan bırlnin evinde p:zleıı. 
melı. mccbur<yetini hiss<>tmışti. 

Fransa tarihinden bugüne. 
Fırtına geçt'ktcn Sl)nra, gôstcr

d.l:ği metanet;ndc.ı dolayı p3d·şa

ha te~kkür için s1raya korın 

Reşid paşa. t.üyük bir hayHt için. 
de ~unlar~ :şitmişti: 

- İht,HıcG~rin ekblşıları kv. 
ikif edilmi:;.. Zabıtanın na2a! eti 
altında, mt'mleketlerine göndcri'
miştir. 

Bu havadis, Reşid paşanın ho. 
şuna g;tn ;emişt1. Fakat, düşman. 
larının ,oJin~ yeni bir siliıh ver
memek iç;n, padişahın bu hare. 
ketini •cnk'de cesaret edcmem.ş. 
ti. Anca:: huzura ~ıklığı Zarnan, 
Sultan Mecid celadetini göster-

(5 inci sahifeden devam) 
kurtar beni.. korkuyorum, korku. 
yorum .. 

Diyor ve h3iını genç kızın o -
muzlarına dayıyor, fenalığın ya. 
vaş yavaş geçtiğ'ni duyuyo•du 

Odet, doktorun tavsiyesi vec. 
hile bazı günler kralın koluna 
giriyor, bahçeye gezmeğe çıka -
rıyordu. 

Cennet bahçesinden farkı olmı. 
yan bu yerde renk renk çiçekler, 
çok zegin bir hayvdnat kolleksi -
yonu vardı. Asla!! yavrularını, sı. 
cak memleketlerden getirilen mi.. 
nimin! kuşları şe) rediyorlar, eğ. 

miş olmak için· * 
- Gö"diinüı mü, pa.~a · Ben, Kral artık, çoı< sevdiği Krali -

leniyorlardı. 

ı;ofta sör.ii ile sadrazam az'.edcn, 
çeyı unulmu~tu . Kendisinı hıç a. 

ve viilcc'.a d.'ğiş::ren padişahlar. 
ramıyordu. Buhr:ır.lı zamanların. 

dan deJ';:}'M. F 0 s2.d başıJRrın eik. 
da. evli olduğunu bile inkar edi. rini kollarım bağlattım. Memle
yordu. ketlerine gönderdim. 

demişti. o zaman Rc,id paşa Gün günden •ıhhali. akıl mu • 
vazenesı yerine f Plen kra 1. şef -dayar.amancı>: 

- Ah Şevketmaab~. . Kı ,ke katli nedimesine: 
boyle yap!b ta, ıG;.ilhane hattıhe_ - Odet.. küçük dostum, dii~ • 
Ill<lyunu) nun ahkamın' nakzet- yada senden başlca kimsem yok ... 
TT'r<p idiniz ... ihtilalciler, bi: he. Herkes beni deli sanıyor, değil 

~et huzu•tında mı.hakeme edi!. mı? Varsın öyle bilsinler Sen, 
dikte·ı sM ·a hu cezaya mahk(ım yalnız <en beni teskin etmeyi oi. 
olsalardı, daha mıina<tip olurdu. liyorsun, ihtimal beni seviyor • 
Demck•Pıı ken•' ni men<·dem<. sun da. Beni bır~kma .. rica ede. 

ihtimal veriyorsunuz? diye cevab 
veriyordu. 

Kral ile genç kızın aras'.ndaki 
dostluk ve samimiyet az ~~nra 

muhabbete teha vvül etti. 
Bir gece bahçeden döndükleri 

zaman yanyan.:ı oturmuşlardı .. 
Kral, birden bire genç kızı kolları 
arasına aldı, göğ>üne bastırarak: 

- Od et, dedi; benim şefkatli 
dostum .. seni sevıyorum .. sen de 
beni seviyor musun? .. 

- Oh! haşmelmeab .. ona şübhe 
mi ediyorsunuz'! 

Daha ziyade sıkıyordu. Genç 
kız başını kaldırdı, dudaklarını 

uzattı O gece k:alın yanından ay
rılmamıştı. 

Sarayda, kral ile genç ned!me 
arasındaki yeni rabıta az sonra 
anlaşıldı. Artık Od ete •küçük 
Kraliçe• ismi verilmişti. Hakiki 
Kraliçe • izabo• bcı, u işi lince mü
teessir olmadı. Entrikalarını ser
bestce çevireceğini Fransayı İn. 
gilterenin kucağına kolayca ata. 
cağını düşünerek memnun bile 
oldu. 

* ·Küçük Kraliçe• Kralın ölü -
müne kadar bir dak:ka bile ya -
nından ayrılmadı. Şefkati ve mu. 
habbeli ile aC!latını unuttu•mıya 
çalıştı. 

m •i rim sana .. diyor G~nç kız da: Sonra sarayı terkelti, D<ıfin e 
bir ço -Şu hadip> gösterıyor kı: (Gul- Sizi bırakmak mı haşmetme- çekildi. Kraldan, sarışın 

hane hattı hümayunu) ile bD"lı- 1 ab ... Oh! Asla ... ısla. Buna nasıl çuk yadigar kalmıştı. 
yan (Tanzimat devri) OsmMlı hü- ~~~~~;;;;;~~~~~========~==ii:==i.=::=::=::=::=::=::=:=::§ 
kümdarlarını keyfi vc> müstel:ıida. 
ne ananplerden trcrid edemen1iş
ti. Asıriır;n köklt>ştirdiği ~alta. 

nat mrul ve ananeleri, kolay ko
lay dnsf ~f>rrC>miştı 

A ı1 d kk: ·e •ayan oı.n r;het 
•ııra<ı<l•r ki· l-u anan<>vi istipdat, 
hiil:umet erk:.ııı ar,gında da he. 
ri..,. rP~cını ka.vbetmemisti. 

Rak;o)rr nden kurtulmak isti. 
yenler can.ı h5liı bu silaha miı
ra~''"t etn·el l'•krdı. 

Büyük 
Aşk! 

(5 inci sahifemizden devam) 

A•k, aşk ... Prens Corc Kembriç 
evv;lce Kraliçe Viklorya ile ev. 
lenme<ı mevzubahs olurken, ar -

tık kafi bir karar halini alrruş 
iken aşağı yukarı şöyle dem!şti: 

Şehirde kız 
kaçırıhr mı ? 

(Hlrlncl ıahifeden devamı 
kızı Kadriye bundön birkaç gün 
evvel ortadan kaybolmuş, o gece 
eve gelmiyeıı k!zlarının bu gay. 
bubetinden endişeye kapılan ana 
ve babası ertesi gün her tarafta 
araştırmalara baş~ amışlar, bu me. 
yanda zabıtaya ci~ baş vurarak 
Kadriyenin kayboluşunu haber 
vermişlerdir. 

Südetler 
Talim 

·vapıyor 
(Birinci sahifede.n devam) 

da muharebe talimıen yaprru;ye 
karar vermiştir. Al.manyada bü • 
yük manevraları'! yapıldığı sıra
da Çek Almanlarının bu hareketi 
çok manalı görülmektedir. 

Maamafih gerelt Çek Alman • 
larının gerek doğrudan doğruya 

Alnıanyanın Çek meselesini hal. 
letmek için tedh.ş hareketlerme, 
tehdidlere baş vurmalarına, silaha 
sarılmalarına ve Almanyanm fili 
müdahalede bulunmasına meydan 
verilmemesi }Çın JOn derece çalı. 
şılacalrtır. Hatta bu maksadla Sü
det delegelerinin Çek lıüklır:ıeti • 
nin tekliflerini reddeylemcsine 
rağmen Lord Ru>ısiman dün Hen. 
layn ile bizzat görüşmüştür. 

Lord Runsiman. Beneş ve Hod. 
za ile yeniden temas edecek ve iki 
tarafı uzlaştıracak bir formül bul
m~'e çalışacaktır. 

GAZETELER NE DİYOR? 
Paris 19 Hususi) - Gazeteler 

bugünkü siyasi yazılarını bilhassa 
Çek meselesine hısretmişlerdir. 

Hemen bütün Fransız matbuatı 

vaziyeti nazik görmekte ve Südet. 
lerin Prağın teklif'ni reddetmek
le kendllel'ine azami is~ifadey; te. 
min eyledikldn~ iıaret ettikten 
sonra Runsima'ın hakiki vazife. 
sine yeni başlıyacağmı .ıavc> et -
mektedir ler. ----------iTiZAR 

Dünkü 6 ınrı sah:fem·zde •SÜ
deller Prağı tehdıd ediyorlar> 
denilecek yerde sehven Südet. 
ler kelime~; Sovyetler diye ya. 
zılrruştır, özür dileriz. ___ ... _______ _ 

Bulunan 
Cesedi er 

Bu sabah Yemi~ i~kele>i açik.. 
larında vücudü ada :mkıllı şişmiş 
bir erkek cesedi bulunmuştur. Za
bıta tahkikat yapmakbdır. Cese. 
din üç gün evvel banyo yapmak 
üzere denize girdikten sonra or. 
tadan kaybolan motörcü Mustafa. 
ya aid olduğu sanılmalctadrr. 
Diğer taraftan pu:ıı :es. günkü 

sayımızda Kanhc;ı lçıklannda 

biri kadın diğeri erkek olmak ü
zere ilti eesed bulunduğunu haber 
vermiştiık. Bunların d• Üsküdarlı 
sarhoş Ali metresı F•tma;ı>a aid 
olduğu anlaşılmıştır. 

Ailesini 
Muhafaza 
Yüzündeı1 

.=. ır genç sokak ortasın· 
da kama ile dellkdeşik 

edlld: 
Dün akşam saat 2! de I' nm -

paşada Tozkoparan yokuşunda 

kanlı bir vak'a olmuş, meçhul bir 
cani Necrneddin isminde ll"I ada. 
mı kama ile vücudünün muhtelif 
yerlerinden ·ar•ladıktan sonra 
kaçmıştır. 

Hayatı 
Ucutlatmak 
Yolunda 

(Birinci 18hifeden devam) 
edilmi~ ve bezler muayyen 15 tipe 
ayrlarak fabrikaların karları da 
müstehlik lehine tahdid edilmiş. 
ti. 

Bu suretle pıyasada serbest i. 
mal edilerek satılan bezler bir 
kalite ve fiat esasına bağlanmıştı. 

Bu defa ise devlet bütçesinden 
yeni bir fedakarlık yapılarak :is
tihlak vergisi kanunu tadil edil. 
miş ve bu tadilat neticesinde bir 
kilo bezd~n evvelct alınmakla o. 
lan 15 kuruş vergi 4 kuruşa in. 
dirilmiş \e kiloda 11 kuruşluk bir 
ucuzluk daha temin edilmiştir. 
Diğer taraftan hı yeni tenzilat 

muamele vergisine de tesir yap
tığı cihetle tenzilat nisbeti artmış 
ve evvelki % 20 tenzilata ilaveten 
yeniden yüzde 1~ tenzilat tahak. 
kuk ettirilmiştir. 

Bugün ucuz! uğun umumi is -
tihlaki artıracağı muhakkak ol -
duğundan devletin fedakarlığı da 
istihlakin artma~ı derecesinde ha
fiflemiş olacaktır 

Nitekim şekeı- islihliıkimiz ev • 
\'eke 60 bin ton kadar iken şe. 

ker üzerine mevzu vergilerin ten 
zili ve binnetice şekerin ucuzla -
masile bu istih liık hemen pek kı. 
sa zamanda 95 bin tona fırlamış. 
tır. 

Pamuklu ve d•ğer sanayi şube. 
!erinde de istihlak artışı hissedil
mektedir. Şu halde bütün bun
larla birlikte memleketin tımumi 
alım kabiliyeti ve refahı artmak. 
tadır. 

İstanbul festivali 
En canlı 
Devrinde 

( Birinci saı·f.ıd~n devam ) 
İlk üç sene bütün B21k t"l. dev

letlerinin milli şarkı ve rakısla -
rile muhtelif spor eğlencelerine 

münhasır kalan fc:-.tiva! programı 
bu sene belediyenın büyük bir 
isabetle ,·erdiği karar neticesi baş 
tan başa yenilrkleı le dolu ve daha 
zengin ve canlı numaralarla geç
mektec\ r. Bu arada dünyanın ea 
b'.rinci re\"ÜSÜ olan Gazino dö Pari 
ve Fo!i Berjerden sonra A\'l'Upa. 
nın en kıymetli revüsü olan Bük. 
reşin •Tanasa• ;ırupu dün akşam 
Tepe başında ilk ıeımilin i vermiş. 
tir. 

Dün akşamki müsamerede V .ıh, 
Belediye ve vilayet erkanı ıle İs. 
tanbulun yerli ve yabancı tanın
mış bütün simaları hazır bulun. 
muş ve bahçe erkenden hınca • 
hınç dolmuştur. 

80 artsit 40 balet~n n.ürekkeb 
olan revü hq-;eti tam dört saat, 
hepsi de birbirinden güzel ve 
enteresan olan muhtelif numara. 
]ar göstererek halkın çılgınca al
kışlarını toplamışlardır. 

Revünün dekorları harikulade 
denecek derecede güzeldir. Tak
litler, muhtelif milletlerin dans -
ları ve şarkıları, bilhassa cLtan -
bul şarkısı• çok alrl:ışia'lm•ş•ı~. 

N ecmed<lin, yarındn karısı ve 
akrabalarından ;ki kadın bulun _ 
duğu halde sinemadan dönerler _ 
ken tanımadıkları hır adam peş
Ju;ne takılmış, tenhı yola gelin. 
ce de Necmeddinin önüne geçmiş 
ona ağır ve münasebetsiz teklif _ 
!erde bulunmuş; tanımadığı ya • 
hancının bu sözlerin~ karşı aile
sini muhafaza etmek istiyeıı Nec. 
mi yürümeğe kalkışıncı yabancı 
erindeki kamayı Necmed<linin vü. 
cudüne rasgele saplamış, kadın _ 
lar çığlıklarla kaçmışlar, zavallı 

genç kanlar içinde yere yıkılmış, \ 
çığlıklara yetişen polis ::aralı Nec
meddini ümidsiz bir halde Beyoğlu 
hastanesine kaldırmış, karanlık _ 
!ara karışan hayası= caninin araş. 
tırılmsına başlanmıştır. 

Bundan başka VasiHki lı:rader
Jerin muhtelif memleketlere aiJ 
şarkıları ağızdan cazbaııd teşkil 

ederek hem söylemeleri ve hem 
çalmaları fevkalade enteresandır. 
Revü heyetinin dekorları ve kos 

tümleri süratle değiştirmekte gös.. 
tcrdikleri mehaı et de rıyrıca tak. 
dire şayandır. 

Revünün orkestrasını Roman -
yanın tanınmış bestekiıriarınd n 
ve Bükreş radyosunda birçok tan.. 
goları ve eserleri çalınan Den -
drino idare etmekted;r. 
Mayestro Denc!rinonun unutma 

beni ve senr sevdim tangoları dün 
akşam çok alkışlanmıştır. 

Dün akşam temsi.1.in sonunda 
muhtelif teşekküll~r ve ~ahıslar. 
la Belediye tarafında!':. revünün 
baş artistlerine bukf.tler vcrılmiş, 

• 

Yeni kömür madehl 
bulundu 

kendileri tebrik edılmiştir. Tem -
sillere bu akşam da Tepebaşında 
devam olunacaktır. 

* Fuar münasebetile Şehir ti
yatrosu izmire gidecektir. 

Edirne asker 
mize kavuşuyo 

(Birinci sahifeden devam) 
Balkan dev letlerile Bulgaristan 
arasındaki itilafın -ılı:.drnden son 
ra Lozan muahçdesının bu husu
sa temas eden ohidleriniıı kendi-
liğinden ortadan kalkmasının t•
bii neticesidir. 

Yı!lardanberi hasret bulunduğu 
Mehmedciğe kavuşacağı saab he. 
yecanla bekliyen Edirne ve Edir. 
neliler yarınki cumartesi günü bu 
mes'ud dakilQıyı idrak edecekler; 
askerlerimizin "Ediroeyc gırişini 

.fevkalade tezahüratla karşılr.ı a. 
caklardır. 

Bir hafta evv.,lıınden kurulmıya 
başlanan yüzlerce zsf•Jr takı şeh
rin ana caddeleri!;> mahallelerin _ 
de yükselmekte Üzerleri yaprak _ 
lar ve kahraman orciuya choş gel. 
<Ü!• ibarelerile ı:üslenmiş bulun
maktadır Askerlerimizın Edirne. 
ye girişi için hazı•l•nan resmi pro. 
gramda program şöylece sıralan. 
rnış bulunmakla:l.r 

Ordu, yarın sabah tam saat 8 de 
Ayşekadın m<!vk"nden şehre gi
recek, Abac1larbaşı caddesinden 
ha1km coşkun tezıhüratı arasın _ 
da geçerek ÜçşereleL meydanına 
geleceklerdir. 

Meydanda bir tribün hazırlan. 

mıştır. Tribünd~ bulunacak res. 
migeçid amir komutan burada kı
taat tarafından sel5mlanacak ve 

·cııd 
muazziim bir rcsnH h 

caktır. 
. - - s.,'lf') 

Askerlerımız ıçın ~· · 
hazırlanan yerler, resrıı. c 

f od3'· sonra kıl 'alar tar• 1 ~ 
:\" chJll 

dilecek, kahraman • '. · ,,1• fCe" burada istirahat<' g'\ fiı~ 
Ordumuzun EdiroCYr,ujıı; 

dirnen.'r:ı a~kerim ';.2 k• b~ 
: 1 rı" yapılacak meras.ırı • r l 

ledi ·ı ırı ,, 3~,n ~ yece seçı en ' . ı r 
· - 1t'111 

teler tarafından bu . İ.oıı> 
gram, diğeri de h~ısııs• 10grı 
rafından ihzar edı(erı P pref 
mak üzere iki m-:'fJ.$.nı 1\ 

h ... ,. ..... caa 1 
hazırlanmış ve _, • tıtl 

ıagı 
Mehmedciğe kavuşn ·~ 
b .. "k h'" t .,aprı,ıs uyu teza ul'a . ' 

·Uf 
!anan halka dağıı ıln"'. 1 r nd·'n A)'l'ıca halk ter3 1 

,, • 
. ·n~· • ,_ cak program har:cı " 
• ·•ıt.•rC 

zahürattan oıma.< u . 3 
kqylüler: atlarla (ehr~'~ı. 1ı 
ğında bulunan ..-~. ]{ı ıırll 
dirne yolunun iltı:r~k , l 
ki Hadımağa m~v k ıııd
lerimizi karşılıyac:ık la• kır~ 
tezahüratla Edirne~" ~s G 
le b . l .k 1 ' Jrrdıf· ır ı te ge ~C-'"" • ıJ .m~ 
pekterLk ve Ed:rıı< •t il< 
mına ayrılan >kı hrY~ . ; 

-ııer• 
tebler, esnaf teşekl<U saft,ıcı 
da Edirneye 2 ırnı .. ".'~ıı~ b 
Javerbey çeşmesi o0'\3reı 
c,.klar ve uurad3~- 11;.;; _/ 

hürata başlıyacık~ • 

ispanya isini mütekabil uza~~ 
yolile halletmek için mühl~ 

teşebbüslere girişilecaK / 
t Birinci sahifeden devam) l zete, limanların ve ha;Ogd 

da ımzalanan mJahedenamen_ in rilerinin asken id•reY 1'er/ 
tatbik mevkiine konulamaması ve ordu konıiseı liği0 '11 ,.ııı' 
hep bundan ilen geliyor. Halbuki dair tanzim edilen k3':e~ • 
Başvekil Çembetlayn mü'ıım neşretmiştir. Herııi1 8~rb 

.. ~s 
Avrupa islerini Paris, Londra, y_e geçmiyen biı_tu(l ~(fığl!I' 
Roma ve Berlin arasında bılistL r~len teslihat '."ustcŞ ,,1 

şare hallederek Avrupada daimi rıne verılmı~tır. 4, 
surette sulhu koı,u.11ak istiyor. Bu · ıJDI' dt 
düş.incenin tahakkuk edememe. (Dış politika -- ,~, sinin en mühim engellerinden ıı ~ 
birisi İtalya ile Fransa arascnda zetelerj, Almanyanı ~1<"' 

yaya harb yapmak "' ,ıır 
bir türlü bir yakınlık elde edi- - ane''r . .ı 
lemcmesidir. zırlandıgını ve ırı ati~ 

lırken, bu askerlerın •et• J' Gerek hükume:çilere, gerek ih. uı)e• 
ın:du ~ek me 011 tilalcilere ademi müdahaleye rnğ deceklerini yaznıışıar #V;ı' 

men haricden daimi surette H askerleri beUü de ç~1' 111~ mühim yardımlar yapılıyor. harb yapmak için baıl31ırı Bu yardımlann devamı harbin d Fak b anr"' •1 l 
sürüncemede kalmasına sebeb o. ır. at u ın • ol•''~ 

harbına başlangı~ . pcr 
luyor. . •erli' 1 f edilemez. Gazet~, ;Jll 

Bu\'aziyeti gözönünde tutanlar dan farklı olarak r~ h
1

;11' 
Avrupada sulhu tehdid eden se. al•• ,ı 
beblerden biri olan İspanya teh- Almanyanın bu ır s'1 'j 

şeceğine pek )JlJnrrıa rbiJI--' 
Iikesinin bertaraf edilmesi için l 'k bB ı•·. 
yeni bir formül düşünüyorlar nansaydı, büyu. d ·rh'1 ! 

sinde yaptığı g>bı, .~ ,ı.il' r 
Bu formüle göre evvela Fran. umumi seierberl'".,,d' ~· 

sanın General Fraııko hükumeti. ., .. e> 
1 Harlı tehlikesi kaf'i etD1" il' 

ni tanıması için ~alışı acak, bun. let;n seferberlik ılii_~. bir J'.'.:, 
dan müsbet bir netice alınacak a• •· 

kaydi ile karşılan"" "' eJ)'ı olursa ikinci mühim adım atıla
cak ve İspanyada iki muhasım 
tarafın uzlaştırılmasına tevessül 
edilecektir. 

Bunun için de gerek Burgos, 
gerek Barselon hükumetlerinin 
mümessilleri Fransız, İngiliz ve 
İtalyan devlet 2damlaril~ bir 
masa etrafında bir toplanuya 
çağırılacak ve bu devletler ve 

m.ımessilleri müştereken uzlaş • 
ma esaslarını te<:bit etmeğe çalı. 
şacaklard ır. 

Avrupa sulhunun korunması 

bakımından çok faydalı görülen 
bu teşebbüsün muvaffak ola • 

bilmesi Fransa ve İtalyanın mü
tekabilen fedakfırlıklarda bulun. 
malarına vabestedir. 

Fe,kalild~ tedbirler 
Barselon 19 (A.A.)- Resmi ı:a-

değildir. Harbd•·rı cı-in'• ~ 
de bile seferberı;ı: ı' ıJıl;ı: 

nına muadil tela.ltl" r ,r111 

yük harb Rusy~oın ber;~ 
. " ' b sefer t'I 
ılanına karşı u . nııı o 
etmek irin Almanı a _..,,ı• 

~ · ıı , .. 
atlik mühletli bir u ,ef1 

mesi ve Rusyanın da_, et~ 
.. ıtflJP. 

1atil etınemes> u' ı1·n• 
mıydı? Se:Cerberıik_ :l<er1 

.. J;:U a k • 
sine karşı bugu 0 h~ rı 
kü askerlerden da f,< 

tırlar. j\. Ş 

z/. '{! ~tı 
,ııe ( 

. El>r ·e' 
Tıb fakültesı 11;;v•l .f 

aldığım 913 ı;ayıl~;;kıl'~.~. 
kamı zayi ettıırı· !>Yf- ı 

Serask~• Mehmed Alı paşa, 
kf'ndic::inP rak 7p p;~rdüğü fM:ttı;r_ 

cim Rüsdii paşı) )'ı (Arabıstan 

mü ür1üğli) i!e t~tanbuJdan uzCik
lastırmak istem ş; adra.zam va.. 
sıltsilc pad saha rz ve inha erie
rek (irad...-ini istih<al eylemişti. 

Fakat Rüş<Fi paşa bu mtir;ka
ya vakıf olur olmaz; derhal yeni 

mf'~ 111·1 ·etinden istifa etm:ş; Ara ... 
bistam gitm~~ istcmem;şti. 

- İngiltere Kraliçesi için se • 

çilmiş, beğenilmiş, nıuvafik gö ; 
rülmüş bir koca olmak istemem. 

İzdivac demek, biribirleril~ sevi

şen kadınla erkeğin karşılıklı sev. 

gilerile bağlanan bir bağ d~mek. 
tir. Bence yalnız a~k vardır. 

Prens Corc Kembriç doğ.Juğu 
zaman erbab bir müneccim onun 
için şöyle demişti: 

Yapılan tahkikatın neticesinde 
kızın tuğla harmanlarında çalı -
şan amele Ahmed tarafından ka. 
çırılmış olduğu ,rnlaşılmış, zabı. 

taca da teeyy~ edeıı bu nokta et
rafında tahkiL derinleştirilmiş, 

fakat ne Ahmedin, ne de Kadri
yenin hiçbir tarafta bulunması 

kabil olamamıştır Polis küçük 
sevgilisini kaçıl'an amele Ahmedi 
şiddetle aramaktadır. 

(Bidn•i •ft!ıifeden de-ram) 
tır nahiyesinde de büyük mikyas. 
ta bir demir madeni keşfedilmiş • 
tir. Eğer bu demır madeninde de 
yapılacak tecrübeler müsbe: neti.. 
ce vel'irse Bey~ehir Anadolunun 
en büb·ük sanayi merkezlerinden 
'bi'i olacağı muhakkaktır. 

* Trakyadaki gümrük memur. 
larına ev yaptırılacaktır. 

•• v A 1'5.~ 
ile SABAH, OGLE, ve ';.,••''' 

Bunıııı üzerin~ Seras~<er doğ-

Maceranın alt tarafı yarınki 

•Son Telgraf• dadır. 

* Elektrik şirket\ propaganda 
ve neşriyat şubesi müdürlüğüne 
Turing klüb katibi umumisi Şük. 
rü ~lı tayin edilmi~tir. 

har yemekten sonra muntazıun•11 

fırçaleyınız. -



T erc•;r" :::--...,.,.......,.,...
liııkk\lrne, ve iktibas ı 

1 rnahf uz dur: 

V•lka, ...ı.., mallm•l w n.t ........ıer: Edd Omıan'lı donıuımaaı erk&. 
amdıın mlrab;J' Bemz1, İakele ve Umanlar umnın lnımaııdlllll ıalb8)' 

Şükrü Pıola, komodor bılfl<Aübl İhaıın, b•tıın cemi bptanı.n, 
eald ıarmatörler. Ve bqilne b dar ıtizl.I kalan vıııılkalu 

Os anlı donanması 
tertibat alacak 

• 
ŞI di 
••• 

8"0de g artık taarruza devam etmese igi olur 
't 
~ ... cr:~h .. : Korktuğuma uğra.. 
~~ektıfi kırdılar. Helbrock 
~ 'laıııı çıkal'll'adt.. Tahtelbahir 

. e ile bir kaç metre deri. 
la~' fakat objektifte param. 

ll'ltıır llıUŞtu. Helbrock Tabura
lııe du, Preskobu bir defa mu. 
~ ~lt~ hatta yeni bir cür'etle 
~ ;ııdarı çıkardı. Etrafına 

il? ak.at bir şqy göremedi. 
ı!i~e kor oldu.. 

h lrurıldandı sonra yanı ba
<lıı ~! ecan içinde diki1en lkin.. 

ı e ko 
'l.taı,· nuşmağa koyuldu: 
' ıı :z''IYe =top emri ver Hil! 
~ b~Uslün~ kapiten! .. l!t' aı sonra durdu. Helbrock 
'kalnuş, üzerinde pusla, 

bu e Ve daha bir çok alet
~!llnduğu masava dogr· u 

""§\" • 
'<\ru. 

şeye bakmadan ıyola çıkalım. Ben 
de gemi jurnalın9. bu hadiseyi 
geçireyim ... 

Hil rota tebdil kertel':'Tıni 

verdi. Artık tek gözünden mah. 
nım kalan Il7 karanlık içinde yü. 
zen bir ama gibi yolu tuttu ... 

Komodor Brodey, İstanbula 
yapılacak baskına başlamış, gün 
doğarken limanın ağzına varmış

tı. Burada gi!ITl.iy! durdurarak de. 
nizaltı filosu komodörü etrafı ta. 
rassut etmek, limanın vaziyetini 
gözden geçirmek için bir mola 
vermeğe lüzum gördü. Brodey 
kendisini tuzla istikametinde ta
kip eden El2 ile birlikte limana 
baskın yapmak için evvela Yedi. 
kule sahillerine göndeıdiği ve çok. 
tan harek;,t mıntakasına varmış 

• 
olmam lazımgelen Fransız tah
telbahiriTriton'nun ilk ateşini 

görmek istiyor, Treyton başla

dıktan sonra o sahilde k;yamet 
koparken kendisinin de limana 
baskın yapmasını kararlaştırmış 

bulunuyordu. 
Fakat dakikalar geçti, Tryto. 

nun faaliyetinden eser yoktu. 
Uzakta, bir berzah, bir şerid gibi 
Marmaraya doğru uzanan sah'l 
boyu sakin sakL'ı uyııkluyor, or. 
tada ne bir torpito infilakına, ne 
de bir top atılışına delalet ede
cek dumana, ate"e ve korkuya 
dair bir iz belirıniyordu. 

Brodey kararını değiştirmek 

mecburiyetinde kalmaktan üzüL 
dü. 

(Devamı var) 

.. \'tık. ııreskobu kaybettik 
· \leııo 'dek objekif yok değil • 

ıı· da? .. 
t~~ :nevcut değil kapitenl 

~ardır \J.st~, komodör brodey
Or belki! 

Birbuçuk milyon kişi 
silah al tında 

~ ~. ay.a kadar gitmek az mese. 
~4ı. Şını.di bizi bu hale koyan 

~te ~Phesiz bu meseleyi 
'rtlıijı haber vereceklerdir ..• 

'~ ·
il ~e~~ haı donanma bizi arama-

e b~?Yerıer çıkaracaktır. Bir 
l'\ 'Ilı halimiz çok mü;'küL 
~ ~~~~ bir tarafa bırakalım, 

.. ""'lla.~lar·mız ne olacak-

l!rOd 
ı ka ~Y Delki taarruza devam 
(l Pıt~n!. .. 
Yl.ı "ap . : ~. Os.. 

11.ı ı don, sa ıy ..... ır ya ... 
1,,;-( it anınası şimdi tertibat 
,::"lılt!. ' »e sıkışıkı vazişette 
~ Sad~ kendimiz için de
~arıınız için de büyük 
"""'·ey~ meydan verdik. Ya. 
' •• <lltdi.k 

.. te--i ~ ••• 
"ıtd nı Çıltarm dan süvariyi 
~elbrock masaya so

Ya baktı. Hille ko-
• Şıı, devam etti: 

• ~ ;den itibaren yalnız değ· 
1 'ı 01tınıı seçen bir amadan 

'llıııı1/0k. Artık gündüzleri 
':e e:de pusla ie ta[v in et. 

>""' ~ iis :tıınızı görmeden, di· 
· ~~ h,~tınıüzden, denizin yü
'lııı 'tıııeerdar olamıyarak yola 

~' k ın.:cburiyet;nde bu. 
~ı liiL 8u ışi nöbetleşe ya
~· tıı b · lt;ıydi şimdi sen 
~ ~· lt 'tına geç, mev kii.mizi 

Q"e ~leri bildir, rotamızı 

( 4 tindi sahifeden devam) 
İşte İngiliz gazetelerinde görü. 

len yazılar. Fakst Alman manev
ra hazırlıklarının dikk3tle takib 
Ldildiği bir yer varsa o da Çekos.. 
lovakyadır. Pragdaki mehafil, Al. 
manyanın kime karşı olursa olsun 
herhangi as)<eri hareketi hazırla
ıııasına ihtim.1~ verm;yorlar. YaL 
mz bunu bir askeri nümay:ş sa -
~arak bu n(imayişten bir m&ksad 
da Çekosbvak•ryı korkutmak 
olduğu söy'.'•'l'yor. 

Alman gaz ~telerı son günlerde 
~iddetli neşriyata girişmiş olduk
rnrmdan bu lıaı de Prag matbuat 
ı·e mehafiEn;ıı nazarı dikkatıni 

celbediyor. Pra~d.ı gerek siyasi 
mehafil ve gercic matbuatta sriy. 
lenenlerin huliısa;ı ~udur: Alman
ya istiyor k; Ç~ko~lovakya !ıükiı. 

ıııeti, Hen!ayr. tar;ıfından iler; sei. 
n lmüş olan bütün tnlebleri ka -
bul etsin. Yani Çekoslovakya bir. 
leşmiş devletlerden mürekke!ı b.r 
devlet olsun ve harici politikasını 
da ona göre deği~tirsin. Almanya 
istiyor ki böyle hazırlıklar karşı. 
sında inı:iltereile Fransa hareke
te gelsinler de Prag hükumeti 
nezdinde teşebbüslerde bulun • 
sunlar ve: 

- Sulh tehlikaye girecek, Onun 
için Almanların i,stediğini veri • 
niz! desinler!.. Evvelce Helnlayn 
P rag hüki\metinin müzakereleri ~ ogru çevir... Hiç bir 

~lıkcı kızını 1 

v Ôldüren kim?., 
~~' Jarı Loran 23 Çeviren: F. SAMİH-
~~ 

'- ııı~~ ~L Dün gece size 
))-~ aı .• "'lif~ tevdi etmi.şt.m. 

' dli )lltıı, 'l'ttuı. ~rka tarafında 
~;ııı l(arıaına ~aret ettL 
e \oa .. ın tnaksadım anladı. 

il • ı:ı lesı, Madmazel? .. . 

1 
'ıare::';or musun? ... Sen 

t l'tı. ııa~l - oturuyurdun. Ben 
} kocaman bir paket 

_, . 
> ~ <ıto•sun 
~ t. uz, Madm:ı.zel... 
~ ıı, ' fil:l:n haberim 

, b~n,, 
Qaı~ ıı.:ok mu• Nasıl olur 

~e.ı.ırı ket, denize atmanı 
'tı tni, ırıı? Bin frank da 

ltaıırıa. 
ll'ııyoruın, Madma. 

zel? .. . Rüy.ı. görüyorsunuz galL 
bal... 
Dadının rengi sarardı, Piyer 

Pop:re'ye döndü: 
- Bu kızın ya aklı başında de

ğil, ya da yalan söıJlemıye memur 
edilmi~ Emiliye, verd.gim pakette 
Mösyö Röneye aid elbiseler var. 
clı. Ve kan içinde idL Röneyi k~ -
tarmak için bunları yoketmek is
tedim. Fakat b~basının başını der. 
de soktum. Şimdi onu kurtarmak 
lazım. Rfüıe'niıı masumiyetıni is. 
bat için kendini iUıam ediyor, cür
mü üzerin~ alıyor. Ne müthiş, ne 
müthiş şey bu' Ne r:apmalı şim. 

dl? ... Cinayet gecesi Röne'yi gör. 
düm. 

Üzerinde bulundurduğu anah
tarla kapıyı açtı, çıktL 

uzattığından şikayet ediyordu. 
Şimdi .ise kendis! müzakereyi te
hi:r etmek istiyor. Fakat Çekler, 
devletin dağılmasına varacak her 
hangi bir şekli kabul etmjy.ccek. 
lerini tekrar ediyorlar. İite Prag 
böyle düşünüyor. 
Diğer taraftan Pragda İngihz 

müşaviri Lord Ru.'l.Simanın faali. 
yetinden müsbet neticeler alın -
dığı söyleniyor. Amerikadan ge. 
len malfunata göre Almanyanın 
hazırlığı orada da dik.katle takib 
edilmektedir. Cümhurreisi Ruz -
vclt ile Hariciye Nazırı Hul ara
sında buna dair görüşülmüş ve 
şuna karar verilTP~tir: Alman ha.. 
zırlığını dikkatle takib etmek. 
Fakat Avrupa ışlrrine karışma. 

mak. Yalnız Amer:kalılar Prag -
daki İngiliz müşavirinin bir ta • 
raftan Çekoslovak hükumeti ile, 
diğer taraftan da Çekoslovakya. 
daki Almanlacla olan tetnasla -
rından nıüsbet neticeler çıkacak 
diye ümid ediyoriar. 

Yeni gelen Avrupa gazetelerin. 
de görülen malı'.\ınatın hulasası 
olarak yukarıdanberi yazılan sa. 
tırlara şunu da ilave ederek bu -
günlük bu bahse nihayet vermek 
lazımgeliyor: En şayanı dikkat o. 
lan cihet, İtalyanın almış olduğu 
vaziyettir. 21 MayJsta Çekoslo -
vakya meselesi ortaya çıktığı ve 
onu taldb eden günlerde de orta-

- Hangı anahtarla 'i... Anahtar 
Selestin'de değıl mi idi? ... 

- Röne ilci.ne' bir anahtar yap. 
tırmış tı. Köydekı çilingire sorar. 
sanız söyler size ... 

- Sor dum. Fakat çilingir bu 
anahtarı sizin yaptırdığınızı söy
ledi. 

- Evet, Röne/nin rıcası U.zeri. 
ne ... 

- · Bun ane lüzunı vardı? pen. 
cerenin d~ına mıhladığı çiviler 
vasıtasile istediği gibi ~kıp gir
d:ıcten ;;onr• ... 
Dadı Sl\Stıı. Ne cevap vereceği. 

ni bilemi.vo:-du. Piyer: 
- Bana kalırsa üçüncü bir şa. 

hıs Röna'nöıı elbiselerini aldı, 

gi~ti ve kızı öldürdükten sonra 
getiıdi, 11/laun dolaba ko.,·du. Ne 
dersiniz• ... Belki de bu üçüncü 
şahıs sizsiniz ... Çünkü boylarınız, 
vücutların,. bir ... 

Dadısı acı acı güldü: 

- Ne diyorsunuz• Buna im
kan var mı? Odamdan çıka bil. 
mek için Lüsilin odasından geç. 
mek lazım. O, bır şey görmediği-

(5 inci sahüeden devnm) 
Daveti karşısında kalırsınız. 

Dükkfuı sah plerinin, ~ırakların, 

sizi, kolunuzdan tutup zorla içeri 
almadıkları kalır. 

Bir şey almak niyetile bir dük. 
kana girersiniz. Satıcı, önce ga
yet mültefittir. Sizi ellerini uğuş. 
turarak güler yüzle karşılar, et
rafınızda pervane gi'ıi döner. Fa. 
kat sizin dükkandan alışveriş et
miyeceğinizi sezdi mi, derhal ren. 
gi döner, suratı asılır, kaşları ça
tılır, ve: 

- Bu mal, size yaramaz! 
Tahkirile bakar ve sizi kolunuz.. 

dan tuup kapı dişarı etmediği ka
lır. 

Bazıları, nezaketsizlikte: 
- Almıyacaktın, ne diye çıkar. 

tıyorsun? İşim iz yok ta, seninle 
mi uğraşacağız? 

Dijyecek kadar ileri gideıler .. 
Seyyar satıcıların _ yine ağzım 

dan çok ağır bir söz kaçu-mamak 
için • nezaketsizlikleri tahammül 
edilmez bir derecededir. Hele ka
dınlara, ve ihtiyarlara karşı! 

Gürültü ile mücadeleye rağmen 
kapınızın önünde, pencerenizin 
altında, avaz avaz bağ•rır, hün. 
gürderler .. Evda çocuk mu uyur, 
hasta mı var? Bunu akıllarına ge
tirmek şanlarından değildir. Şa. 

yet, pencereyi sürüp hatırlata
cak olursanız, şu cevabı verirler: 

- Biı de ekmek yiyeceğiz! 
Evet o, başkalarının m•dıli ve 

manevi zararları pahasına •ekmek 
yil)ecek> tir. • 

Sabahları, şeh:-ın ara sokok.. 
larında dolaşı'llz; gırtlaklarını 

yırtarak bağıran seyyar satıcı

ların avazları, hiç dinmiyen i>ir 
uğultu halinde kulaklarını sağır 
eder .. Caddeden veyahut yüksek. 
çe bir yerden bu sesleri dinleyi
niz; şehri su basmış, maha}!eler 
tutuşmuş, bir panik var, samrsı. 
ruz. 

Bir seyyar satıcl(l•ı ~a}rmak, 

onunla alışvriş etmek gibi zaru
ri bir bahtsızlığa dUş~rs'.niz. Gös.. 
terdiği mostradan vermez; 

- Geri kusurunu kime sataca-
ğun. 

Çarşı fiyatından fazlasını ister: 

lığa ne kadar heyecanlı haberier 
yayıldığı henüz unutulmamıştır. 
O zaman anlaşılmıştı ki İtalya ta. 
rafından Almanyaya karşı bu me.. 
selede tarafdarlık gösterilmekten 
geri kalınmıyacağı temin edilmiş, 
fakat silahlı bir kavga çıkmamak 
için İtalya tarafından yine Berli
nin nazarı dikkati celbedilmişti 

Orta Avrupada çıkacak bir kav. 
gaya Bertin • Roma mihveri na -
mına İtalyanın k&rışmasında ken. 
disi için doğrudan doğruya bir 
menfaat olmadığı daha o zaman
lar söylenmekten geri kalınma • 
mıştı. Şimdi Mareşal Balbonun, 
Berline giderek salahiyet sahibi 
olanlarla temasları sırasında da 
yine İtalyanın bu noktai nazarını 

tekrar etmiş o!juğu anlaşılıyor. 

Geçenlerde Ruslarla Japonlar a. 
rasındaki gergınlik arttığı' zaman 
Tokyodaki Alman ve İtalyan El
çilerinin Japonya hükumetine iti. 
dal tavsiye etikleri anlaşılmıştı. 

Şimdi de Romanın Berline itidal 
tavsiye ettiği anlaşılıyor. 

ni, bir şey duymadığını söylüyor. 
Halbuki uykusu çok hafiftır. 

- Evet, fak.at bi.r şey unutu. 
yorsun uz: 

O gece kendisine münevvim 
bir iJAç yutturduğunuzu .. . 
Yalnız alıı.,·amadığım bir şey 

var: Balıkçı kızını niçni ve ne se. 
beble öldürdüğünüzdür. 
Dadı artık inkiira lüzum g·:ir. 

medi: 
- Mösyô dö Roskoet bu izdi. 

vaca razı değildi. Fakat kendisin
den şüphe olllll<~cagına ihtimal 

o ... 
Ses titriyo!du. Piy.,rle Mimi bi

ribirlerin~ bakış:yorlardı. Piy<>r: 
- On:ı ~ok mu seviyordunuz' 

Karısının masıım olduğunu bil. 
diğiniz halde aleyhind·~ bulundu
nuz, zavallı kadının k:ıhırdan öL 
düğünü ~ördüğünü, halde haki
kati söylroedin:z, onu memnun 
etmek için zavallı bir k.zın yüre. 
ğine hançeri sapladınız. Bütün 
bunları, krndisini sevd ğ·niz için 
yaptınız değil mi? . . 
sevdiğim için ~·aptım bunları ... 

- Evet ... Hep onun için ... Onu 

• alış v rış 
Bunun lıammallığından kiir 

ediyorum, ~u akan terlerin1c bak! 
Cevapları hazırdır. Bunları da, 

kafa tutarak, dik d;k bakarak söy~ 
ler. 

Bütün bunlara boyun eğiniz; o, 
yine trazide parmak oynatır, ve 
sizi aldatır. 

Bazıları, saygısızlığ' haddinden 
fazla aşu-ırlar, kapıyı çalarak yal
varır: 

- Şurada bir al:bnblık kaldı. 
Alın, ne olur. 

Alın, ne olur aıl' 1 , bir alacak 
olun; hemen d·nel\c, nobranlaşır. 

N"e s1hnelere ş,ıhit olmuşumdur. 
Bir it' i ·<ll' ad~mcağız ça~ırır, fi_ 
yatı sorar. Satıcı, yüksekt.m l:ı~ş

lar. Bu fiyat ihtiyar a damın işine 
gelmez, sokakta yUrür: evde ıse 

pencereden, yahud kapıd:ııı içHi 
çekilir. Fakat salıcı . zavc;!~ının 

yak·asını bırakm~z. ya p~s sıra 

giderek, yahud kapı önünde, 
pencere altında dikilerk bağır.ır: 

- Sakallı, sen, ne veriyorsun? 
İhtiyar, su~ de Lir fiat söyle ... 

- AyJptır yahu! 
Diyen olsa, 'ıu sefer, ona bula. 

şır. 

Bir kadın, S!'yyar satıcıdan bir 
şey alacaktır. Kallın, ağzını açma
dan, satıcı, onu"l yaşına, kılığına 

kıyafetine göre diller döker: 
- Haydi al. Sana, ucuza vere. 

ceğim. 
Eğer pazarhlrb uyu.,"<ulmazsa 

dil döken satıcı, ağız dolusu tah
kirler, küfürlerle kac!ıncağızı bom. 
bardıman eder. 

Pazarlıksız alı~ veriş, çok iyi, 
çok yerinde ve çok :faydalı bır 

usül . 
Acaba, esnafın ve bilhassa sex

yar satıcıların, mü~t~riler 31 kaTşı 

biraz saygılı olmalnrı da te'1!in 
dilemez mi? pazarlık usuli g:bi 
bunun da önün~ geçil.<e. hem halk 
rahat eder, hem de esnaf ... 

Çünkü, onların saygısızlıkbrı, 

küstahlıkları yüzünden, ehaliden 
birçoğunun bazı alış verişten vaz 
geçtiklerini görüyor, duyuyor, 
biliıvorum. 

Artık pazarlıklı alışver;ş olma.. 

1 

yacağı gibi hoyrathk1a da alış 

veriş olmamalı! 
l\.lAil llWD YESARt 

BUGÜNI{Ü PROGRAM 

A k§am neşriyatı : 

Saat: 18,30 P:ak:la dans musikisi 

19,15 Konferan: Doktor Baktriyo. 
log: Fethi Erden. 19.55 Borsa ha. 

berleri. 20,00 Saat ayarı: Grem·ıç 

ırasathanesind?n naklen: Radıfe 

Neydik ve aTkadaşları tarafından 

Türk mus:k:.: v halk şarkıları. 

20,40 Hava rapYu. 20,43 Ömer Rı. 

za Doğrul tarafmdan arabca söy

lev 21,00 Saat a;yarı Orkestra: 

1 - Tschaikovvsky Piegne dam. 

2 - • MarchJ slove. 

3 - Relikof : Valse. 
22,30 J.'asıl saz heyeti: İbrahim ve 

arkada.,<ları tarafıandan. 22,10 
Muhtelif sololat· (plaki. 22,50 Son 

haberler ve ertesi günün progra. 

mı. 23,00 Son. 

Söyleyin iz ona . .. 

Bir kaç gün sonra Mösyö dö Ros. 
koet tah!\y~ olundu, şatosuna gel
di. Çocuklarını ağhyarak göğsü. 

ne bastı. 
Madmaıel Adölin, balıkçı kızı. 

nı öldürdügümi itiraf etmiş, Röne 
nin elbiselerini giydiğini, ev bi
çaklarındu birini alarak zaval!ı 
kızın kalbin~ sapladığını tafsL 
anla tmı'jtı. 

Bopre, büyük bir şöhret kazan. 
dı, bütün gazeteler resmini bastı. 

Güzel pol~ ile Sekstin şatoyu 
terk etmek için eşyalarını hazır
larken Mıisyıi dô Roskoet oğlunu 
kolları arasınd 1 sıkıyordu. Mımi 

eğıldi, ,·avaşça kocasının kulağı. 

na mırıidandı: 
- P:yer; seni çok, pek severim. 

Fakat doğrusunu söyliytyim mi, 
Madmazl Adölin'niıı •evda uğru. 

na yaptıkhrını yapamam. B""e
ket vers;n hakikati çabuk meyda. 
na çıkardı:ı. Yoksa bu kadın, sev. 
da uğruna dünyayı biribirirıe ka
tacaktı. 

- B1TTI -.. 
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H İ KAYE 

Vinn· 
Ve Dükü 

(4 iln<ll sahifeden devam) 

c.ddi konuşuruz, olmaz mı yav. 
rum? ... 

Dedi. 

• • 
BiT hafta sonra Gabi arkadaşı 

Viyolet: gö!"L\nce: 

- Haberin var mı? Vinni bizi 
terkediyor . .. 

- Yok canım• .. . 

- Hatırına g'?liyor mu? H:ıni 

alay için kendisine bir kart ver. 
miştik. İşte o adım Vinni'yi bir 
SanatoryoMa gönderıyormuş. Al

tı ay sonra da evleneceklermiş ... 

- İnanılmwacak şey.. Fakat ..• 
bu adam kim imiş? .. . 

DEVREDİLECEK İHTlRA 
DERATI 

cDevvar satıhlı tay) arelerde veya 
1 tay~·arelere müt~1.!ık is!ahab hak

kındaki icat iç-n alınmış olan !/ 
ağustos/1934 tor ih ve 1850 No. ihti. 

ra beratının .htiva ctt.ği hukuk h:ı 

kere başk~sın .1 dev.r ı·cyahud nıe\•. 

lcii file :rnnmak iç.n ıcara dahi veri. 

leb ileceği ~ek!J cdlmekte olmJk!a 

bu hususta !azla malumat cd.nmelt 
istiyenlerin Calatadn, Aslan Han 

5 inci kat 1-3 numaralara müracaat 
eylemeleri ilan olıınur. 

Çok asil, Ç·>l: zeng n bir adam Bir 
Dille... • 

- Dük mü? ... 
- Evet ... 
Gabi, başını ··alladı: 

- Al'\V edel,m derken kmn 
saadetine sebeb olduk. Dora duy. 
masın. b-"'e yapmd1ığını bırak. 

1 
- Dur biraz, isminı SÖ!·Iediler. ma 

-=========================z= .. =.=============-== 
Avrupa ve Amerikaya 

Talebe gö iHyor 
Maden Tetkik ve A rama EnsiitJ.sü 

G~ 1el Direktörlüğünden : 
1 - Avrupa ve Amerikaya tahsile gönderilmek üzere müsabaka 

ile 20 talebe seç.lecektır. 

Bunlardan 12 si maden işleri "eya maden endüstrileri ile alakadar 
muhtelif ihtisasları elde etmek üzere mühendisliği ve Bide jeolojik ilim. 
!er tahsil ed preY!erdir. 

JI - İstekliler:n aşağıdaki şartları haiz olması J..lzımdır. 
a - Türk olmak. 

b - Madenlerde veya saha üzer'nde çalışabilecek lı:abilıyette v~ 
sıhhati tam olmak, o.;ıhhi muayene Ankarada yapılacaktır-. 

c- La~k•l lise veya kollej mezunu olup olgunluk vesikasını haiz 
bulunmak. 

d -· Yaşı 18 den aşağı ve 25 den yukarı olmamak. 

IIJ - Her istekli, muhendislik veya jeologluk mesleklerinden han. 
gis'ni seçtifi:ıi verece-ği ıi.<;tidada açıkça bild;nneğe mecburdur. Müsabaka 
notlarının : ~c!l!fİ, her ;ki mesleğin imtihanlarına giriJmiş olsa dahi, 
seçilen rıeslrpe göre yapılacaktır. 

Mühend;sEk veya jeologluk kaydını taşımıyan islidalar kabul edil 
miyeccktir. 

IV - Müsabaka şu derslerden yapılacaktu-: 

a - Cebir - Her iki meslek için mecburi 
]., - Hendese 
c - Fizik 
d - Kimya 
e - Ecnebi bir dil 
f - Nazari hesab 
g - Müsellesat 
h - Mihanik 

• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 

- Yalnız mühendislik ıçin 

• • • 
• • • 

• 
• 
• 
• 
mecburi 

• 
• 

i - Jeolojı Yalnız jeologluk ıçin mecburi 
J - Zooloji • • • • 
k - Botanik • • • • 

V - Açılacak müsabakada üssü mizanı kazanını< ol'1!akla beraber > , 

gönderilecek talebe'erin, ihraz ettikler-ı derece itibarile, mühendoslik 
için, kazananların ilk 12 si ve jeologluk için de ilk 8 i arasında bulun'11J
ları şorttır. Üssü mizanıı;ı hesabında, e:nebi lisandan kazanılan numara 
ç:ft sayılacaktır. Mühend!slik müsabakasını kazanan 12 kişiden ilk 8 i 
mühendisl~;n doğruda!! c!oğruya tekn:k branşlarında tahsil ettirikcek 
ve 9 uncudan 12 nciye kadar olan 4 ki~ de maden işletmelerile madeni 
endüstrilerin idari ve ticari vazifelerine hazırlanmak üzere •ticaret ve 
organizasyon mühendisi• olarak yetştirilecektir. 

VI - Tahsile gönderilecek olanlar ilerid~ tahsil müddetler; kadar 
Devlet emrinde mecburi hizmete tabi olduklarından bu hususta mükel. 
lefıiyetlerini tevsik etmek üzere bir taahhüdname verecekler ve bunun 
için de mıı!eber kefil göstereceklerdir. 

VII - Müsabaka imtihanları Ankarada yapılacaktıı·. 

Tarih ve mühlet şunlardır : 
a - M. T. A. Enstitüsüne son müracaat tar:hi: 24 Ağustos 1938. 

b - Sıhhi muayene tarihi: 26 Ağustos 1938. 

c - Müsabaka imtihanları: 29 ve 31 Ağustos 1938. 
VlII - Taliplerin, nüfus hüviyet cüzdanını, hüsnühal varakasın~ 

mekteb şahadetnamesini veya bunların tasdikli birer suretlerini 4 kıt'a 
fotoğraf ve c!ilekçelerini, son müracaat tarihine kadar Ankarada M. T. 
A. EnstitüMi Genel Dırektörlüğıine göndermeleri ve sıhhi muayeneleri 
iç:n de tayin edilmiş olan günde öğleden evvel Bay Hasan apartımanm. 
d.ıti Enstitü merkezinde bulunmaları ilan olunur. ·5291> 

DiKKAT 
TASHiH 

VII inci maddenin ''c,, 
fıkrası şu şekilde de
ğiştirilmiştir. 
Müsabaka imtihanları: 
Mühendislik için 29 ve 31 Ağustos 938 
Jeologluk için 1 ve 2 Evlül 938 
Ecnebi dil için 3 Eylül 938 dir. 
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Her akşam 

Fransız stüdyoların•n Şark Filim Yıldızı Cildiniz i bozmadan traş o lmak an
cak Hasan traş bıçağı, Hasan traş 
sabunu, Hasan traş fırças1 1 Heısan 
traş makinesi Hasan traş kolonya 

Beyhude -ıztırab Çekmeyiniz! Tunuslu 

FILFL A SAMiYE 
ve Trupu 

TAKSiM BELEDiYE BAHÇESiNDE 
ve pudrasile kabildir. 

Yaratan kuvvet, her insana sıhhat ve saadet içinde yaşamak hakkıru 

vermiştir. Her türlü suiistimal ve tabiat kanunlunna aykırı hareke

tin cezası ölümdür. 

Yurtdaş! Her zaman kendi kendinin doktoru ol! Bütün uzviye

tini gözden geçir ve gördüğün en ufak bir arıza lizerine derhal faalL 

yete geç. Kend:nde düşkünlük, halsizlik, iştahsızlık, kansızlık, kuv

vetsizlik, tenbellik, korkaklık mı hissediyorsun? Bunlar uzviyetin 

imdat iş•retidir. Çabuk yetiş ve hayat eksiri olan 

«Kanatları serbest surette dönen 
tayyarelerde isliıhah hakkındaki 

ioat için alınmış oları 19 Sonteşrın 
1932 tarih ve 1517 numaralı ihtira 

1 
beratının ihtiva ett'ği hukuk bu 

1 
kerre başkasın3 devır veyahut mev
kıi:i fi·!~ lroymak için icara dahi 
,.eril·bileceri teklif edilmekte oL 
makla bu hususta fazh mali'ımat e
dinmek istiyenlerin Galatada, As.. 
!ıan Han 5 ci kat 1 • 3 numaralara 
müracaat flflemeıerı ilan olunur. 

İLAN 

Viktorya dö J3erlin Umum Sigor

ta Anonim Şirketi tarafından 10/ 
şubat/1929 tarihinde bay Allıert Ge
bay'ın hayatı üzerine akt ve tanzim 
olunan be>Jyüz Amerikan colarlık 

ve 1/227 /529 numaralı s:g,ırta mu
l<avelenamesine ai1 dEpo ilmüha.. 
beri zayi olmu~tuT. 

Bütün ağrıların panzehirid ir• 

. BİR TEK KAŞE 

NEVROZİN 

NEVROZİN' le tedavi edilir. 

Nezle, grip ve bronşite karşı ve en 

müessir ilaç NEVROZİN' dir. 

l'ı/') • 

NEVROZiN'i tercih edinıı, 
icabında günd e 3 kaşe a hnab ili r• 

~ı p 
dikkat, taklidlerinden sakınınız ve Nevrozin yerine bal 

içmiye başla. FOSFARSOL tababetin esasını teşkil eden bütün dok-ı Mezk~r .depo ilmüh.aberc hali ha
torlar tar&fmdan takdir edilen en mühim ilaçların gayet fennl bir su.. zırda kımın yedınde. ıse, huk~kunu 

tt t 'kind 1 1 · b' k d t b d ispat etmek üzere Vıktorya do Ber-re e eşn en yapı mış emsa sız 1r u re şuru u ur. lin . . k 
1
· t b ld G 

sıgorta şır etın• n s an u a a-
Kanı tazeler ve çoğaltır, i§tihayı açar, hafıza VE zekayı yükseltir. ıatada, Kürekçilerde Manhaym ha. 

marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

s:nirleri, adaleleri sağlamlaştırır. Azim ve faaEyeti yükseltir ve bütün randa kilin Türkiye müdüriyetine 
kudretleri uzviyette toplıyara!< ömrü tabiiyi bütün neşelerle geçir- veya Be•l'nde !c:ı.n merkezine; iş. 

tir. FOSFARSOL güneş gcbidir. Girdıği yere sağlık, dinçlik, ve bu ilanııı neşrinden itibaren al -
ı;ençlik saçar, her eczanede bulunur. tı ay zarfında müracaa: etmesi rica 

•==•••-•••••••-••c:ıımıı•mı•••• .. 1 olunur. 

Gayrimenkul satış ilanı 
istanbul Emniyet Sandığı 

Direktörlüğünden: 
Bay Alinin sandı.ğımızdan 18828 hesab No. sile aldığı 100 lira bor

cuna karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğin

den dobyı hakkında yapılın takib üzerine 3202 No. lu kanunun 46 ricı 

maddesininMatufu olan 40 mcı maddesine göre satılması icab eden Üs.. 
küdarda H~vreddinçavuş mahallesinin Toptaşı caddeünde eski 237, 
239, yeni 229.241 No. lu ahşap iki dükkanın t~mamı bir buçuk ay müd
detle açık arttırmaya konmu~tur. Satış tapu sicil kaydına göre yapıL 
maktad;r. Arttırmaya girmek istiyen 30 lira pey akçası verecektir. Milli 
bankalarım:zrl~n birınin t~rrinat mektubu da kabul olunur. Birikmiş 
bütün vergilerle Belediye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve 
dellaliy rJsı:mu borçluya aiddir. Arttırma şartnamesi 29/8/938 tarihin. 
d~n ıtibaren tedkik etmek istiyenlere Sandık hukuk işleri servisinde 
açık buluntiurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat ta şart
namede ve t•kib dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları 
tedkık ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğren

miş ad ve it·l:-ar olunur. Birinci arttırma 11/11/933 tarihine müsadif 
cuma gi.inü Cağaloğlunda kain sandığımızda saat 14 den 16 ya kadar 
yapılacakt•r . Muvakkat ihale ypılabilmesi için teklif edilecek bedelin 
tercihan alınması icab eden gayrimenkul mükellefiyeti ile Sandık ala
cağını tamamen geçmiş olrrası şarttır. Aksi takdirde son arttıranın ta
ahhüdü ba\i kalmak şartile 2/12/938 tarihine müsacU cuma günü ayni 
mahalde ve ayni saatte son arttırma yapılacaktır. Bu arttırmada gayri
menkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicil!e. 
rile sabit o'.'Y'ıyan alakadarlar ve irtifak hakkı sahihlerinin bu hakla
rını ve lıus11sile faiz ve maoarife dair iddialarını ilan tarihinden itiba
ren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildirme
leri Jazımrlır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlerla hakları tapu 
sici!lerile sabit olmıyanlar s~tış bedelinin paylaşmasından haric kalır
lar. Da'ıa fazla malumat alm3k istiyenlerin 937/480 dosya numarasiie 
Sandığwı.ız hukuk işleri servis;ne müracaat etmeleri lüzumu ilfin 
olunur. 

** DİKKAT 
Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek 

istiyenlere tahmin edilen kıymetin yarısına kadar ıkraz yaparak usu. 
!üne göre kolaylık göstermektedir. (5593) 

!Devlet Demiryolla rı ve Limanlau ı 
İşletme U. idaresi İlanları 

ı~------..;.------------------~---·~----------~ Muhammen hedeli 21,950 lira olan 1000 adet deri palto 31/8/933 
çarşamba günü s3at 11 de kapalı zarf usulile Ankarada İdare binasın. 
<ia satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1646,25 liralı.'< muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve teklif 
!erini a•'TJİ gün saat 10 a kadar komisyon reisliğine vErmeleri Iiizımdır. 

Şa:tnamelH parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hay. 
darpaşada tesellüm ve sevk şefliğ'nden dağıtılacaktır. (5424) 

** DEVLET DE~!İRYOJ,l,ARI 9 UNCU İŞLETl\lE l\IÜDÜRLÜGÜNDE:'J: 

Aşağıda mevkiı, miktarı, muvakkat teminatı ve muhammen bedeli 
yazılı balastlar ayrı ayrı ve hat kenarında kabilı mesaha şekilde teslimi 
şartile 30/8/938 salı günü saat 15 de Sirkecide 9 işletme bınasında ka_ 
palı zar! usu!ile satın alınacaktır. 

İsteklilerin temünat ve teklif mektublarile nafıa ve diğer nizam! 
ve>ıkaları ihtivı edecek olan kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat ev_ 
vel:ne kadar komisyona vermeleni lazımdır. Şartnameler parasız olarak 
komisvondan verilmektedir. (5296) 

• M' kd T eminat Muha:nmen Me' kii ı arı 
hedeli 

Muratlı istasyonu 

K m. 27 

10000 M3 

4000 M4 

1237,5 lira 

300, lira 

165 kuruş 

150 kuruş 

Mezkur müddetin mürurunda, mı
. marası balada muharrer sig·:>rta 
mukavelenamesin~ aid depo ilmü
haberi kcenlemyek(ın ve mefsuh ad 
dilerek yerine nüshayı sani;yesinin 
tanzim edileceği ilan olunur. 

V;ktory:ı dö Berlin Umum 
Sigortı Anonim Şirketi 

Türkiy~ Müdıirlüğü 

~,e. 
1/JfJ> 
~v l.(.>Ö· 

Kadınlar iyi traş olmuş erkekleri 
tercih ederler . 
Cilc!i ve teni bozuk bir kadın nasıl erkekler tarafından 

hoş görülmez ise bir erkeğin de yüzü ve teni eğer fena ise 
kadınlarca hoş görülmez. 

Tem:z'!k ve cild güzelliği de ancak Hasan traş bıçağı, pudrası, 
sabunu, kremi, kolonyası, fırçasile kabildir. 

' Her yerde arayınız. 

Türk Hava K.urumu 
25. ci Tertip 

Büyük Piyangosu 
5. inci keşide 11 • Eylül · 938 dedir. 

Büyük ikramiye 50.000 lirad ı r. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
(20.000 ve 10.000 ) liralık iki 
adet mükafat vardır. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin 
eden bu piyangeya' iştirak etmek sure· 
tile siz de taliinizi deneyiniz. 

TRHTR
HUllULllRDR/i 

kurtulunuz 

D.fi~U ~c;,'.~ 
J;q ('~·~A 

(&a~~ İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
(' ~~~ ı:..~I~·-T~ef-r-iş-i -te-k·-.-rr_lı_'r~ed_e_n~B-al-ık_e_s_ir_, _B_u-rs_a_, _E_d-ir-r-,e-, -E-r-zu-r-u-m-, -t-z..~ \ r~, ,,.,,,,~1 ...... ,,.,,,, ..... -b...,.~l"""'~8"""'.:J::d::.~~~.==~l.~l~a~:O;::;;.}~tJ m'r. Konya, Akhisar, Afyon ve Yalova İdareleri için İdaremiz::? kabul L stan u e e ıyesı p 

e<:ı!en t:pkr dahilinde ve §"•·tn•meleri mucib ince yaptırılac·ık l3~2 ".?' 
1 

ı>arça eşya kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. l~=--=============------=---::"':.M~ .;~ 
II.- Muhammen bedeli 30776 lira 61 kuruş ve muvakkat teminatı Senelik muhammen kirası 240 lira olan Küçükpaz~rd• ~7 '~ 

2'0 '" 1 d mahallesinin Keresteciler sokag· ında Halin ikinci kat ında. ,,.o~~ı ... .. h .... o ira" ır, yf> ,,. 1.-

Ill ·- Eksiltme 22/8/938 ta•ihine rastlıyan pazarte.:,i ı;ünii saat 11 oda üç se:1e müddetle kiraya verilmek üzere açık arttııına·ıer 54 j 

de Kaba taşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım Komisyonunda tur. Şartnamesi levazım Müdürlüğünde görülebilir. IsteJdı 8~ırc5'qı yapılacaktır. ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 22/8/938 p (51:l' .. 
1 

4 IV.-- Şartname ve resim !er 1.53 lira bede 1 m uk~bilinde hergün İn- os;aa;;,;t;,.;11;,,,;;d;,e.;D:;;,a;;;i;;,;m;;,;i.;E;:;n;;,c;:,;lı;;,' m;;,e;:,;n,;;d;;e;,,;;,h;,;,ul;,;u;,:;n;;;m,;;a;;,l;;:ıd;;,ır;,;l;:;a r;,;·,,..,,..,,,~-- 1 ıO e - . 91 ,1 h:;:orlar Umum J.\!lıdürlüğü L"vazım ve Mubayaa! şubes le Ankı;ra ve . .. 11 ıı > 0 .. · e II - Paazrlık 3/IX/938 tarihine rastlıyan cumartESl gıı . 0oıı0 izmiı Başrrüdürlükler.nden alınabilir. "b b . d k' t koınıs) &: ~ V _ },;ksiltmeye i~tirak etm~k istiyenlerin şimdive kadar en oş2ğı Kabataşta levazım ve mu ayaat şu esın e ı sa ış 
~· f >., Yirmi bin Jlralık bu gibi işleri muvaffakiyetle yapmış olduklarını gös- pılacaktır. . .... Jcbi!if·, 1.5' 

V/' r A ;, _/ ~ terir vesa;ki İnhısarlar inş~at ;ubesine ibraz edere;; mukal:i!ıl'!de bır III - Nümuneler her gün Ahır kapı deposunda goı u tte '· t 
~ .,,_;,,v. V"'A "'/_/: /") ehliyet vesikası , almaları lazımdır. IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ~~n~~~o~~:O/ 
J.....l}-,ı~f,~Y/)tıO'A VI-- Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ve V inci maddede venme paralarile b irlikte yukarıda adı geçen satış" / 
l ~· (..,,, ~Y ./" r""'()//; yazılı ~hliyet vesikası %7,5 güvenme parası makbuzu veya mektubunu meleri ilan ulunur. ___. 
r~·-· ~~'1~/~~,~~, iht:va edecek olan kapalı zarfların eksiltme günü en geç saatlO a kadar uhıı.trır ı 

VJ;..At::..J{.f/L.({_/_r/y/' ' yukarıda adı geçen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mu~abilinde Sahip ve neşriyatı idare eden BaŞın 
Jti-."'t'~~j Ut "'/'L"ı~'Z/ v~rılme,i lazımdır. (~10l1 ETEM İZZET BENİCE il \.~I 

'/? "<fj--.f)' 'l"'.S) · j • - • ~ B,ASILDIGI YER; SON TELGRAF l\tA'l' . <-.41· </ I - 170.~ kilo iskarta çul pazarlıkla satılacakl:tr. 


